REGULAMIN WYCIECZKI DO
MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W BISKUPINIE
I. Cel :
- Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży spędzającej wakacje w mieście.
- Wyeliminowanie pokus sięgania po używki poprzez organizację aktywności fizycznej.
- Utrwalanie nawyku sportowego trybu życia.
- Wzmacnianie więzi w rodzinie.
II. Organizator :
Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Młodzieżowy Ośrodek Sportowy
ul. Gdańska 1, 61-123 Poznań
III. Termin: 12.08.2018 (niedziela)
IV. Plan wycieczki:
godz. 9:00 – zbiórka i wyjazd autokarem, ulica Gdańska 1 w Poznaniu (duży parking obok boiska, wjazd od ul.
Bydgoskiej)
godz. 11:00–15:00:
- Zwiedzanie rezerwatu i pawilonu muzealnego z przewodnikiem
- Rejs statkiem pasażerskim „ Diabeł Wenecki” po jeziorze Biskupińskim
- Garnek na wynos? - warsztaty lepienia naczyń z gliny
godz. 15:30 – obiad (zapewnia organizator)
ok. godz. 16:00 – wyjazd z Biskupina
ok. godz. 18:00 – przyjazd do Poznania, ulica Gdańska 1
Prosimy zabrać nakrycie głowy, jedzenie (przekąski) oraz picie.
W przypadku deszczowej pogody Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie
wycieczki.
V. Opłaty, warunki uczestnictwa :
1. Koszty wycieczki pokrywa Organizator zapewniając przejazd i powrót do Poznania, opłatę za zwiedzanie i
pozostałe atrakcje oraz obiad.
2. Organizator ustala limit miejsc podyktowany pojemnością autokaru.
3. Wycieczka skierowana jest dla dzieci i młodzieży szkolnej, dlatego udział osób pełnoletnich jest możliwy tylko
w przypadku sprawowania opieki nad osobą niepełnoletnią, przy czym na jedną osobę niepełnoletnią może
przepadać maksymalnie jeden dorosły opiekun. Aby zwiększyć dostępność miejsc dla dzieci i młodzieży,
prosimy aby w miarę możliwości ze zgłoszonymi dziećmi jechała jedna osoba dorosła z rodziny.
4. W wycieczce mogą uczestniczyć osoby u których nie występują przeciwwskazania zdrowotne
uniemożliwiające ich udział w wycieczce.
VI. Zgłoszenia:
1. Za zgłoszenie uznaje się dostarczoną do Organizatora podpisaną deklarację uczestnictwa w wycieczce.
2. Zgłoszenie uczestnictwa w wycieczce jest jednoznaczne z zawarciem umowy z POSiR na nieodpłatny
udział w wycieczce.
3. Zeskanowane deklaracje można wysyłać na adres mailowy k.michalak@posir.poznan.pl lub przynieść
do siedziby Organizatora na ul. Gdańską 1 (boisko na Śródce). Miejsca rezerwowane są według
kolejności napływania zgłoszeń.
4. W przypadku wysłania deklaracji drogą mailową osoba zgłaszająca jest zobowiązana dostarczyć
oryginał deklaracji przed rozpoczęciem wycieczki.

VII. Obowiązki uczestnika wycieczki :
1. Zapoznanie się z zasadami regulaminu oraz programem wycieczki oraz bezwzględnie stosowanie się
do nich.
2. Wykonywanie poleceń oraz dostosowanie się do nakazów i zakazów wydawanych przez organizatorów
(opiekunowie, kierownik, przewodnik, kierowca).
3. Zachowywanie się w sposób kulturalny i zdyscyplinowany. Twoje zachowanie może mieć wpływ na
bezpieczeństwo innych osób!
4. Nie oddalanie się od grupy.
5. Przestrzeganie zasad poruszania się po drogach, transportu zbiorowego, bezpieczeństwa
przeciwpożarowego.
6. Informowanie opiekunów o jakichkolwiek sytuacjach niebezpiecznych mogących zagrażać życiu i
zdrowiu uczestników wycieczki.
7. Zgłaszanie opiekunowi wycieczki wszelkie objawy złego samopoczucia.
8. Dostosowanie się do obowiązujących w odwiedzanych obiektach regulaminów.
9. Dbanie o czystość, ład i porządek w miejscach, w których się przebywa.
10. Kulturalne odnoszenie się do opiekunów, kolegów i innych osób.
11. Pomaganie słabszym, mniej sprawnym.
12. Bezwzględne przestrzeganie zakazu palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków
oraz innych środków odurzających.
VIII. Uwagi końcowe
1. Wycieczka odbędzie się bez względu na warunki pogodowe.
2. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
3. W przypadku konieczności wezwania karetki w związku z naruszeniem regulaminu wycieczki kosztami
obciążani są rodzice (prawni opiekunowie uczestnika).

