
Regulamin cyklu wycieczek edukacyjnych pt.: „Spacer z ornitologiem” 

 

1. Organizatorem  wycieczek edukacyjnych jest Woliński Park Narodowy z siedzibą w  Grodnie 1,            

72-500 Międzyzdroje 

2. Wycieczki będą organizowane cyklicznie w podanych wcześniej przez organizatora (WPN) 

terminach. 

3. Uczestnictwo w wycieczce możliwe jest wyłącznie po wcześniejszym zgłoszeniu. Osoby,  które 

chcą  wziąć  w nich udział proszone są o kontakt telefoniczny: 91 386 49 93 lub za 

pośrednictwem poczty elektronicznej:  e-mail: b.kasperkowicz@wolinpn.pl  i  podanie danych 

tj.  imię  i  nazwisko, numer telefonu i/lub e-mail  w celach organizacyjnych. O przyjęciu 

zgłoszenia Organizator  informuje mailowo lub podczas zgłoszenia telefonicznego. W 

przypadku rezygnacji z udziału w spotkaniu, uczestnicy proszeni są o pilny kontakt.   

4. Liczba  osób  na  każdej wycieczce  jest  ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

5. Wycieczki są bezpłatne. Uczestnicy pokrywają jedynie koszty dojazdu. 

6. Wycieczki   odbywają   się   w  czasie i miejscu   wskazanym   przez   Organizatora.  

7. Organizator nie odpowiada za rzeczy osobiste uczestników, zgubione bądź zniszczone podczas 

wycieczki. 

8. Uczestnicy  wycieczki  są  zobowiązani  do  stosowania wskazówek  i  poleceń Organizatora. 

9. W przypadku zakłócania ładu i porządku przez uczestnika wycieczki Organizator ma prawo 

odmówić mu dalszego w nim udziału. 

10. W  wycieczce mogą brać udział osoby pełnoletnie oraz małoletnie – powyżej 7 roku życia 

(uczestnictwo młodszych dzieci jest możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem), 

będące pod opieką osoby pełnoletniej (opiekuna prawnego). 

11. Organizator nie odpowiada za wypadki losowe podczas wycieczek edukacyjnych. Uczestnicy 

biorą w nich udział na własne ryzyko i odpowiedzialność. 

12. Podczas warsztatów i wycieczek będą wykonywane zdjęcia, jednakże zgodnie z Ustawą z dnia 

4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych art.81 ust.2 pkt.2 

(Dz.U.2018.0.1191) upublicznione zostaną zdjęcia grupowe, gdzie osoba tam widniejąca 

będzie stanowiła jedynie szczegół całości. 

13. Zgłoszenie udziału w wycieczce jest jednoznaczne z akceptacją przez uczestnika zapisów 

niniejszego Regulaminu. Regulamin może ulec zmianie. 

   Podanie imienia, nazwiska, telefonu kontaktowego i/lub adresu e-mail podczas zgłoszenia udziału w 

wycieczce edukacyjnej jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w wycieczce edukacyjnej. 

 

  


