CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W SŁUPSKU
Podmiot prowadzący – Fundacja Partnerstwo Dorzecze Słupi

REGULAMIN UDZIAŁU W IMPREZIE „REGIONALBUS 2016”
25 września 2016 r.

1. Organizatorem imprezy jest Fundacja Partnerstwo Dorzecze Słupi (Fundacja PDS) z siedzibą w
Dębnicy Kaszubskiej 16A, 76 – 248 Dębnica Kaszubska.
2. Udział w imprezie jest bezpłatny dla uczestników. Impreza jest finansowana przez Urząd
Miejski w Słupsku.
3. Fundacja PDS zapewnia opiekę pilota, który jest odpowiedzialny za wartość merytoryczną
wycieczki, nie ponosi jednak odpowiedzialności za uczestników.
4. Organizator zapewnia także: transport na trasie: Słupsk – Jarosławiec – Darłowo – Darłówko
– Krupy – Słupsk, drobny poczęstunek dla uczestników imprezy, wstęp do obiektów i innych
atrakcji przewidzianych na trasie oraz ubezpieczenie uczestników.
5. W wycieczce biorą udział osoby ze Słupska i Ziemi Słupskiej, które zgłosiły swój udział w
Regionalbusie oraz wypełniły kartę zgłoszeniową. Kartę zgłoszeniową osoby niepełnoletniej
musi podpisać jej opiekun prawny.
6. Kartę zgłoszenia można pobrać ze strony www.slupsk.pl – zakładka Kalendarz imprez – pod
datą imprezy oraz otrzymać bezpośrednio w Centrum Informacji Turystycznej w Słupsku przy
ulicy Starzyńskiego 8 (róg ul. Starzyńskiego i Tuwima).
7. Wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszeniową należy złożyć w Centrum Informacji Turystycznej
w Słupsku, na ul. Starzyńskiego 8.
8. Osoby niepełnoletnie muszą uczestniczyć w imprezie wraz z pełnoletnim opiekunem, który
bierze za niego odpowiedzialność. Istnieje możliwość, iż 1 osoba dorosła będzie opiekunem
kilku osób niepełnoletnich.
9. Uczestnik imprezy zobowiązuje się do przyjazdu na własny koszt na miejsce startu autobusu
tj.: Słupsk, Plac Zwycięstwa na godzinę podaną w programie imprezy.
10. W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie po wcześniejszym zgłoszeniu uczestnik jest
zobowiązany do zgłoszenia tego faktu organizatorowi do dnia poprzedzającego dzień
odbywania się imprezy do godziny 12.
11. Uczestnik lub jego opiekun prawny jest także zobowiązany do pokrycia szkód wyrządzonych
przez siebie lub inne osoby pozostające pod jego opieką w czasie trwania imprezy.
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie bądź zgubienie przedmiotów
wartościowych posiadanych przez uczestnika podczas imprezy.
13. Uczestnicy imprezy mają obowiązek przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu oraz
poleceń Organizatora.

Zadanie finansowane przez Urząd Miejski w Słupsku

