
 
 

REGULAMIN RODZINNYCH WĘDRÓWEK 
„ŚLADAMI DUCHA GÓR I SKRZATÓW KARKONOSKICH” 

 
 

1. Organizatorem wycieczek jest: Gmina Karpacz, ul. Konstytucji 3 Maja 54, 58-540 Karpacz. 

2. Wycieczki odbywają się w każdy czwartek lipca i sierpnia 2016 r., tj. w terminach: 07.07, 

14.07, 27.07, 28.07, 04.08, 11.08, 18.08, 25.08. 

3. Dokładny opis każdej wycieczki będzie dostępny na stronie internetowej www.karpacz.pl 

oraz w punkcie lnformacji Turystycznej (ul. Konstytucji 3 Maja 25), co najmniej tydzień przed 

jej planowanym terminem. 

4. Oferta wycieczek jest skierowana do osób indywidualnych (dorośli, rodziny z dziećmi). Udział 

osób poniżej 18 lat jest możliwy jedynie pod opieką rodzica lub opiekuna. 

5. Na wycieczki obowiązują zapisy prowadzone do dnia poprzedzającego wycieczkę. Limit 

uczestników wynosi 50 osób. Osoby, które nie zapisały się, a stawiły w miejscu zbiórki mogą 

zostać wykluczone z udziału w wycieczce ze względu na zbyt dużą liczbę uczestników. 

6. Udział w wycieczce jest nieodpłatny. 

7. Uczestnicy samodzielnie ponoszą koszty wstępów jeżeli zwiedzanie płatnej atrakcji 

turystycznej ujęte jest w programie wycieczki. 

8. Organizatorzy nie pokrywają kosztów wyżywienia. Uczestnicy powinni posiadać właściwe 

przygotowanie do wędrówki po mieście i na terenie podgórskim (plecak, strój, obuwie, 

prowiant, napój etc.). 

9. Organizator nie pokrywa kosztów ubezpieczenia NNW. Uczestnicy we własnym zakresie 

zawierają i pokrywają koszty ubezpieczenia NNW. 

10.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wystąpienie przypadków losowych 

(np. kradzieże, zasłabnięcia, itp.). 

11. Każda wycieczka, w zależności od długości trasy i programu, może trwać od 4 do 6 godzin. 

12. Ze względu na warunki pogodowe program wycieczki może ulec zmianie. W wyjątkowych 

przypadkach spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi wycieczka może 

zostać odwołana. Ostateczną decyzję w sprawie przeprowadzenia lub odwołania wycieczki 

podejmuje Organizator po konsultacji z przewodnikiem. 

13. Po zakończonej wycieczce rozgrywany jest konkurs wiedzy, w którym mogą brać udział 

wszyscy uczestnicy (niepełnoletni za zgodą opiekuna). Nagrodą dla zwycięzców będą drobne 

upominki. 

14. Osoba uczestnicząca w wycieczce wyraża zgodę na wykorzystanie jej wizerunku w 

rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wykorzystanie to dotyczy 

umieszczenia zdjęć z wycieczki na stronie www.karpacz.pl, profilu UMKarpacz na facebooku 

oraz w materiałach promocyjnych miasta. 

 

Organizator 

 


