
Program oraz Regulamin wycieczki zorganizowanej przez 
Gminny Ośrodek Kultury w Piątnicy oraz Środowiskowe Ognisko Wychowawcze

do Mikołajek w dniu 26.05.2018 r. z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka

PROGRAM WYCIECZKI

• 8:20 – zbiórka uczestników w sali GOK Piątnica
• 8:30 – wyjazd do Rucianego Nidy
• 10:30 – 13:00 – rejs statkiem Ruciane Nida – Mikołajki
• 13:30 – obiad w Barze BART
• 14:30 – 15:30 – spacer po Mikołajkach
• 16:00 – 17:30 – Park Wodny Tropikana
• 18:00 – Wyjazd do Piątnicy
• ok 20:00 – powrót  

 

REGULAMIN WYCIECZKI

• Wycieczka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży od 9-go roku życia.
• Wycieczka odbywa się zgodnie z planem i celem
• Środkiem transportu jest autokar oraz statek Żeglugi Mazurskiej.
• Koszty związane z rejsem na trasie Ruciane Nida – Mikołajki, obiadem oraz wejściem do 

Parku Wodnego Tropikana – pokrywa rodzic lub opiekun prawny
• Koszt wynajęcia autokaru pokrywa organizator 
• Uczestnictwo w wycieczce możliwe jest tylko i wyłącznie za zgodą rodziców lub 

opiekunów prawnych

Organizator  wyjazdu  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  wartościowe  rzeczy
pozostawione lub zgubione przez uczestników wyjazdu. Rzeczy takie jak: biżuteria,
aparaty  fotograficzne,  telefony  komórkowe,  mp3,  itp.  uczestnicy  biorą  na  własną
odpowiedzialność.

Uczestnik wycieczki  zobowiązany jest do:

1. złożenia pisemnej zgody rodziców na wyjazd
2. zabrania legitymacji szkolnej
3. ubrania się w odzież stosowną do warunków i miejsca wyjazdu
4. punktualnego przyjścia na miejsce zbiórki 
5. przestrzegania zasad bezpieczeństwa w trakcie trwania wycieczki
6. zachowywania się w kulturalny sposób
7. stosowania się do wszystkich poleceń kierownika wycieczki i opiekunów
8. informowania kierownika lub opiekuna o ewentualnych dolegliwościach i wszystkich 

problemach mających wpływ na bezpieczeństwo wycieczki
9. pozostawienie w porządku wszystkich miejsc przebywania
10. przestrzegania regulaminu

W czasie wycieczki zabronione jest:
- oddalanie się od grupy bez zgody kierownika wycieczki lub opiekuna
- narażanie na niebezpieczeństwo siebie lub innych
- zażywania produktów tytoniowych, środków odurzających oraz alkoholu 

Prosimy o wyposażenie  uczestnika  wycieczki w strój  kąpielowy,  obuwie basenowe (np.
klapki), szampon, mydło (żel pod prysznic) oraz ręcznik, kurtkę przeciwdeszczową.


