
Wyjazdy na narty i snowboard do   WISŁY – CIEŃKÓW      

REGULAMIN 
1. Organizator wyjazdu:

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli, 
43-225 Wola, ul. Pszczyńska 9,
tel. 32 4488931, 519347291, 

2. Cel wyjazdu: 
- promocja aktywnego spędzenia wolnego czasu przez dzieci i młodzież zamieszkałą w Gminie Miedźna, 
- popularyzacja sportów zimowych, 
- promocja turystyki górskiej,

3. Termin i miejsce wyjazdu:
 – wyjazd - 20 stycznia 2019r. (niedziela) Wisła – CIEŃKÓW  

    Godzina wyjazdu i miejsce zbiórki – 630 z parkingu przy krytej pływalni w Woli, powrót na miejsce około 1430, 

4. Uczestnictwo:
Uczestnikiem wyjazdu może być osoba, która:
a) zapisała się w kasie Krytej Pływalni w Woli, ul. Pszczyńska 9, wypełniła kartę zgłoszenia i oświadczenie uczestnika – Załącznik nr 1             

(dostępny w kasie pływalni lub www.basen.miedzna.pl).
b) jest mieszkańcem Gminy Miedźna i posiada aktualną legitymację szkolną lub studencką, 
Organizator dla osób niepełnoletnich zapewnia wykwalifikowanych opiekunów. Rodzic/opiekun prawny musi wyrazić pisemną zgodę -              
Załącznik nr 1 (dostępny w kasie pływalni lub www.basen.miedzna.pl). W przypadku nie wyrażenia takiej zgody osoba niepełnoletnia może jechać
pod opieką rodzica/opiekuna prawnego.   
c) osoby pełnoletnie nie uczące się ponoszą opłatę za wyjazd w wysokości – 35 zł., płatną w kasie pływalni, (nie ma możliwości zwrotu 

wpisowego jeżeli osoba z różnych przyczyn zrezygnuje z wyjazdu),  
d) pierwszeństwo w wyjeździe mają dzieci i młodzież, w przypadku wolnych miejsc w autokarze z wyjazdu mogą skorzystać osoby dorosłe, 

zamieszkałe w Gminie Miedźna. O wolnych miejscach na wyjazd organizator poinformuje na facebooku Krytej Pływalni w Woli.     
Uczestnicy wyjazdu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność.

5. Zgłoszenia na wyjazd w kasie krytej pływalni w Woli od 10 stycznia 2019r.
6. Listy z zapisami będą zamknięte:
a) 15 stycznia 2019r. do godziny 22  00   w kasie Krytej Pływalni w Woli ul. Pszczyńska 9,
b) lista uczestników sporządzana jest na podstawie kolejności zgłoszeń (pierwszeństwo mają dzieci i młodzież).

7. Organizator wyjazdu zapewnia:
a) prowadzenie zapisu – uczestników wyjazdu na podstawie ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej,  
b) bezpłatny przejazd autokarem (26 osób) dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie Miedźna,
c) 2 opiekunów grupy, 
d) ubezpieczenie NNW na czas trwania wyjazdu na podstawie zebranych od uczestników numerów PESEL.

8. Obowiązki uczestnika:

http://www.basen.miedzna.pl/
http://www.basen.miedzna.pl/


a) umiejętność jazdy na nartach lub snowboardzie w stopniu dobrym, 
b) każdy uczestnik wyjazdu zobowiązany jest do posiadania środków finansowych na zakup karnetu czterogodzinnego zgodnie                             

z cennikiem umieszczonym na stronie http://www.cienkownarty.pl/zima/ 
c) każdy uczestnik powinien posiadać własny i sprawny sprzęt narciarski lub snowboardowy z kaskiem narciarskim- obowiązkowo,
d) po zamknięciu listy nastąpi ubezpieczenie uczestników, dokonanie zmian personalnych po zamknięciu listy wiąże się                                          

z brakiem ubezpieczenia,
e) każdy uczestnik zobowiązany jest do podania niezbędnych danych w celu ubezpieczenia do NNW,

 oraz OŚWIADCZA: Informuję, że znam regulamin wyjazdu na narty, snowboard organizowany przez GOSiR w Miedźnej z/s w Woli                  
i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Niniejszym oświadczam, że jestem zdolna/ny do udziału w wyjeździe na własną odpowiedzialność. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizatora, zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L 
NR 119, str. 1), zwanego dalej „RODO”.

f) podczas organizowanego wyjazdu obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych,
g) każdy uczestnik powinien dostosować ubiór do panujących warunków atmosferycznych, 
h) każdy uczestnik wyjazdu zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu wyjazdu oraz wszelkich regulaminów obowiązujących w stacji 

narciarskiej. Uczestnik wyjazdu korzysta z tras narciarskich wyłącznie na swoją odpowiedzialność z uwzględnieniem indywidualnych 
umiejętności.

9. Ramowy plan wyjazdu:
- zbiórka godz. 630 na parkingu przy krytej pływalni w Woli ul. Pszczyńska 9,
- sprawdzenie obecności uczestników uprawnionych do skorzystania z wyjazdu,
- odczytanie regulaminu wyjazdu, omówienie zasad bezpieczeństwa  oraz porządku podczas podróży,
- wyjazd godz. 650,
- wyjazd z parkingu przy stoku 1315,
- powrót na parking przy krytej pływalni w Woli ul. Pszczyńska 9 około godz. 1430,

    10.  Przepisy końcowe:
        a) organizator zastrzega sobie prawo odwołania wyjazdu w przypadku niekorzystnych warunków narciarskich   
            na stoku oraz małej liczby uczestników,

b) w przypadku odwołania wyjazdu, organizator powiadomi uczestników (osoby zapisane) o odwołaniu wyjazdu, najpóźniej                                    
w dniu poprzedzającym wyjazd,

c) organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie uczestników w tym za szkody wyrządzone w stosunku do osób trzecich, zarówno 
dotyczących zdrowia, życia jak i mienia,

d) każdy uczestnik wyjazdu zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem wyjazdów, akceptacji jego postanowień i zobowiązuje
się do jego przestrzegania. 
   

Organizator: GOSiR w Miedźnej z/s w Woli, pytania i wątpliwości proszę kierować pod nr tel. 519347291 lub email: i.mietlinski@miedzna.pl

mailto:i.mietlinski@miedzna.pl
http://www.cienkownarty.pl/zima/

