REGULAMIN
wycieczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie TechnologicznoPrzyrodniczym
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy.
1. Uczestnicy wycieczki zgłaszają się punktualnie o wyznaczonej godzinie na miejsce
zbiorki, gdzie kierownik wycieczki sprawdza listę obecności.
2. Pakowanie bagaży odbywa się pod nadzorem i opieką kierowcy. Każdy bagaż:
winien być oznaczony.
3. Wsiadanie do środka transportu i zajmowanie miejsc przebiega ściśle według kolejności
dokonywanych wpłat na daną wycieczkę /Iista wpłat/ pod opieką kierownika wycieczki.
4. W środku transportu po zajęciu miejsc zostaje ponownie sprawdzona lista obecności.
5. Uczestnik wycieczki podlega kierownikowi wycieczki i jest zobowiązany do bezwzględnego
wykonywania jego poleceń.
6. Podczas podróży uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów podróżnych
oraz stosowania się do poleceń kierownika wycieczki, kierowcy, pilota, przewodnika.
7. Uczestników obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, w tym także spożywania
piwa i innych używek w środku transportu.
8. Uczestnik zobowiązany jest stosować się do postanowień i regulaminów obowiązujących
w obiekcie zakwaterowania oraz w miejscach realizacji programu wycieczki, m.in. przepisów
przeciwpożarowych, komunikacyjnych, poruszania się po drogach publicznych, korzystania z
kąpielisk i szlaków turystycznych, przestrzegania ciszy nocnej.
9. Uczestnik wycieczki powinien zachować się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny, a
obiekty muzealne i zabytkowe traktować z należytym szacunkiem.
10. Oddalenie się uczestnika wycieczki z terenu zakwaterowania może nastąpić po
uprzednim poinformowaniu kierownika wycieczki.
11 .W przypadku wyjazdu zagranicznego uczestnicy zobowiązani są do zachowania się
zgodnie z ogólnie przyjętymi obyczajami, zasadami i zwyczajami panującymi w danym kraju.
12. Wszystkich uczestników wycieczki obowiązuje zachowanie nie narażające
bezpieczeństwa własnego i innych.
13. Każdy uczestnik odpowiada za swój bagaż, dokumenty i pieniądze oraz za porządek w
miejscu zakwaterowania. Ma również obowiązek dbania o mienie i wyposażenia
miejsca , w którym przebywa.
14. Za szkody wyrządzone przez uczestnika wycieczki odpowiedzialność ponosi on sam.
15. Ubezpieczenie na wycieczce;
- w autokarze uczestnicy wycieczki ubezpieczeni są od NNW przez przewoźnika.
- poza autokarem obowiązuje dodatkowe ubezpieczenie grupowo-turystyczne od NNW ubezpieczenia dokonuje organizator wycieczki.
-w przypadku organizacji wycieczki przez biuro turystyczne uczestnicy są ubezpieczeni
od NNW przez to biuro.
Regulamin został omówiony na spotkaniu Koła Turystycznego dnia 18.03.2014.
W wyniku głosowania został jednogłośnie przyjęty do realizacji.
Bydgoszcz dn. 18.03.2014.

Podstawowe obowiązki uczestników wycieczki koła turystycznego
UTW przy UTP w Bydgoszczy
1. Przestrzeganie regulaminu wycieczki ze szczególnym uwzględnieniem zasad
bezpieczeństwa i higieny.
2. Przestrzeganie regulaminu podróży.
3. Bezwzględne wykonywanie poleceń osób odpowiedzialnych za życie i zdrowie
uczestników wycieczki.
4. Przestrzeganie przepisów poruszania się w mieście, na drogach, na szlakach turystycznych,
nad zbiornikami wodnymi.
5. Przestrzegać programu wycieczki, szczeg6lnie ustalonych godzin zbiórki.
6. Oddalanie się od grupy tylko za zgodą i wiedzą kierownika wycieczki.
7. Przestrzeganie regulaminów obowiązujących w miejscu noclegowym, szczególnie
ciszy nocnej oraz zachowania porządku i ochrony mienia.
8. Obowiązuje zakaz palenia papierosów, spożywania alkoholu w trakcie wycieczki.
9. Przestrzeganie zasad kultury osobistej.
Podstawowe obowiązki uczestników wycieczki zostały omówione na spotkaniu
koła turystycznego dn.18.03.2014. W wyniku glosowania zostały jednogłośnie
przyjęte do realizacji.
Bydgoszcz dn., 18.03.2014.
Podpisy przedstawicieli RADY SłUCHACZY

