
 

Regulamin wyjazdu na spektakl „Poławiacze Pereł” 

16.11.2013 r. (sobota) 
 

 

§ 1 

Regulamin wyjazdu (zwany dalej Regulaminem) określa prawa i obowiązki uczestników wyjazdu 

odbywającego się w dniach 16.-17.11.2013 r., a także konsekwencje wynikające z niedochowania tych 

obowiązków. 

§ 2 

Organizatorem Wyjazdu jest Centrum Artystyczno – Kulturalne „Zamek” w Krośnie Odrzańskim,  

ul. Szkolna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie. 

§ 3 

1. Do wzięcia udziału w wyjeździe jest uprawniona osoba posiadająca bilet/paragon z pieczęcią 

Centrum Artystyczno – Kulturalnego  „Zamek”. Koszt biletu 90,00 zł brutto. 

 

2. Koszt biletu obejmuje przejazd autokarem, bilet wstępu do Hali Stulecia oraz ubezpieczenie na czas 

przejazdu w dwie strony, na trasie: Krosno Odrzańskie – Wrocław – Krosno Odrzańskie. 

§ 4 

Dokonując wpłaty za uczestnictwo (w formie zakupu biletu) w Wyjeździe Uczestnik oświadcza 

jednocześnie, że zapoznał się z Regulaminem i go akceptuje oraz zobowiązuje się do jego 

przestrzegania. Ponadto oświadcza względem Organizatora, iż jest w stanie zdrowia umożliwiającym 

bezpieczne uczestnictwo w Wyjeździe. 

§ 5 

Uczestnikami Wyjazdu (zwanymi dalej Uczestnikami) mogą być jedynie osoby spełniające wymogi 

wskazane przez Organizatora, tj. osoby, które ukończyły 18 rok życia. Osoby niepełnoletnie mogą 

wziąć udział w wyjeździe jedynie pod opieką prawnego opiekuna lub osoby przez nią wskazanej. 

§ 6 
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wyjazdu z powodu niewystarczającej liczby 

uczestników, złych warunków drogowych, lub innych ważnych powodów. W takim przypadku, 

Organizator zobowiązuje się zwrócić każdemu Uczestnikowi wpłacone przez niego pieniądze                     

za zakupiony bilet w formie gotówki, w ciągu 7 dni od daty odwołania Wyjazdu. 

§ 7 
W przypadku rezygnacji z wyjazdu przez Uczestnika po 29.10.2013 r., Organizator zastrzega sobie 

prawo do odmowy zwrotu środków finansowych za zakup biletu. 

§ 8 
Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących podczas 

przejazdu oraz odpowiadają za szkody wyrządzone przewoźnikowi i innym Pasażerom na zasadach 

ogólnych prawa cywilnego.  

§ 9 

Zabrania się:  

 przewozu jak również posiadania przy sobie materiałów i przedmiotów, które mogą zagrażać 

bezpieczeństwu w transporcie, stwarzać możliwość wyrządzenia szkody innym Podróżnym 

bądź przewoźnikowi oraz narażać Podróżnych na niewygody.  

 

 przewozu rzeczy, których przewóz jest niedozwolony na podstawie odrębnych przepisów.  

 

 zażywania i rozpowszechniania środków odurzających, typu. narkotyki, trujące substancje 

ciekłe, gazowe itp. 

 

 wszelkich zachowań stwarzających zagrożenie zdrowia i bezpieczeństwa Uczestników lub 

osób trzecich. 

 

 wszelkich zachowań uprzykrzających wyjazd innym Uczestnikom lub osobom trzecim. 



 

§ 10 

Przewoźnik ma prawo odmówić wejścia do busa lub odmówić dalszego kontynuowania przewozu               

w przypadku, gdy Pasażer:  

 nie przestrzega regulaminu przewozu,  

 zachowuje się w sposób uciążliwy dla współpasażerów  

§ 11 

Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność (finansową i prawną) za spowodowane przez siebie                  

w trakcie Wyjazdu straty oraz szkody wyrządzone Przewoźnikowi oraz osobom trzecim. 

§ 12 

Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania miejsc i godzin odjazdu. Uczestnicy proszeni są                     

o stawienie się  najpóźniej 15 minut przed planowanym odjazdem autokaru. Nie stawienie się 

pasażera w chwili odjazdu jest traktowane jako rezygnacja z przejazdu. W przypadku 

zrezygnowania z powrotu, Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy zwrotu środków 

finansowych za zakup biletu. Organizator nie bierze odpowiedzialności, ani nie zapewnia 

dodatkowego transportu dla takich osób. 

§ 13 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich za zachowanie uczestników                        

w trakcie trwania Wyjazdu. 

§ 14 

Organizator nie sprawuje pieczy nad osobą Uczestnika oraz jego mieniem w trakcie Wyjazdu. 

§ 15 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za Uczestnika w trakcie Wyjazdu. 

§ 16 
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie i programie. 

§ 17 

Organizator ma obowiązek poinformować Uczestników o wszelkich ewentualnych zmianach                      

w Regulaminie. 

 

 


