
Regulamin wyjazdu do „Starej Chaty u Kowola” w Kluczewie 

 

§ 1. Zasady ogólne 

1. Organizatorem wycieczki jest Rada Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn., ul. 

Rękodzielnicza 1, 54-135 Wrocław. 

2. Wyjazd finansowany jest ze środków Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego w 

ramach Senioralnego Funduszu Wyjazdowego 2022. 

3. Ogólne cele wycieczki: 

1. integracja Seniorów z osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn., 

2. poszerzenie wiedzy o kulturze i architekturze wiejskich rejonów województwa 

Wielkopolskiego, 

3. rozbudzenie potrzeb poznawczych, estetycznych oraz prospołecznych, 

4. aktywizacja Seniorów po przymusowej izolacji związanej z COVID-19, 

5. promowanie zdrowych nawyków żywieniowych oraz zachęcanie do prostych ćwiczeń 

fizycznych. 

 

§ 2. Założenia Organizacyjne 

1. Uczestnikami wycieczki mogą być wyłącznie Seniorzy po 60 r.ż. zamieszkujący na osiedlu 

Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. 

2. Liczba uczestników wycieczki jest ograniczona ilością miejsc w autokarze. O zakwalifikowaniu 

na wycieczkę decyduje kolejność zgłoszeń i pierwszeństwo w rekrutacji. 

3. W przypadku liczby zgłoszeń przekraczającej dostępną ilość miejsc, zostanie utworzona lista 

rezerwowa. 

4. Na wycieczkę obowiązują osobiste zapisy w Klubach Seniora lub w siedzibie Rady Osiedla 

Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn., ul. Rękodzielnicza 1, 54-135 Wrocław. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione lub pozostawione na trasie 

wycieczki. 

6. Zapisanie się na wyjazd jest jednoznaczne z zobowiązaniem się do przestrzegania regulaminu 

wycieczki oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu zakupu 

ubezpieczenia. 

7. Podczas wycieczki do „Starej Chaty u Kowola” w dniu 9 września 2022 prowadzona będzie 

dokumentacja fotograficzna, zamieszczana na stronie internetowej Rady Osiedla oraz na 

profilu Facebook. 

8. Każdy uczestnik wycieczki zobowiązany jest: 

1. zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny, 

2. stosować się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez organizatorów, 

3. nie oddalać się od grupy bez pozwolenia, 

4. przestrzegać przepisów ruchu drogowego, 

5. kulturalnie odnosić się do innych uczestników wycieczki oraz jej organizatorów, 

6. nie zakłócać spokoju innym uczestnikom w trakcie trwania wycieczki, 

7. poinformować organizatora o złym samopoczuciu, a także o zaobserwowaniu zjawisk 

mogących stanowić zagrożenie dla uczestników wycieczki, 



8. przestrzegania zasad bezpieczeństwa w trakcie trwania wyjazdu. 

9. Za szkody wyrządzone w trakcie trwania wycieczki, spowodowane działanie własnym lub 

zaniechaniem działania odpowiada finansowo uczestnik wyjazdu. 

 

§ 3. Przebieg wycieczki 

1. Zapisując się na wycieczkę jest jednoznaczne z oświadczeniem, że stan zdrowia uczestnika 

pozwala na wzięcie udziału w następujących atrakcjach: 

1. przejazd autokarem na miejsce i z powrotem ok. 2 godziny w jedną stronę, 

2. zwiedzanie 100-letniej chaty z przewodnikiem, 

3. warsztaty z przędzenia wełny, robienia serów, wyrabiania masła, kucia podków 

szczęścia, 

4. poznanie tajników hodowli i pielęgnacji zwierząt w gospodarstwie wiejskim, 

karmienie i dojenie zwierząt, 

5. przejazd bryczką oraz traktorem, 

6. zwiedzanie wieży widokowej (wejście po schodach), 

7. taniec przy ognisku, śpiew, zajęcia sportowe (ruchowe). 

2. Podczas zapisów każdy uczestnik zobowiązany jest poinformować organizatorów o alergiach 

pokarmowych, diecie oraz do podania innych ważnych informacji dotyczących preferencji 

żywieniowych. 

 

§ 4. Przetwarzanie danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez uczestników wycieczki jest Rada 

Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn., ul. Rękodzielnicza 1, 54-135 Wrocław. 

2. Udostępniane dane będą przetwarzane w celu organizacji wycieczki. Podanie danych 

osobowych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne w celu organizacji wycieczki. 

3. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi: 

1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 

2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanej dalej RODO, 

2. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 

1994 nr 24 poz. 83), Art. 81.1. 

 

§ 5. Postanowienie końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. 

2. Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie oraz kwestie sporne rozstrzyga organizator. 

3. Szczegółowych informacji na temat wycieczki udzielają organizatorzy pod numerem 

telefonu: 502 286 773 lub 579 077 363. 


