
Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Przemęcie
ul. Jagiellońska 16, 64-234 Przemęt
tel. 65 619 34 85 fax 65 358 89 59
e-mail: gok@przemet.pl

NIP 923-169-70-98  
REGON 363350428
Bank BS Wschowa
49 8669 0001 2004 0049 1358 0001

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek, 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek, Piątek 7:30-15:30

Regulamin wyjazdów w rmach akcji  „Wyjechane Lato”

1. Organizatorem  wydarzenia jest  Gminne  Centrum  Kultury  i  Biblioteka  w  Przemęcie  z
siedzibą przy ulicy Jagiellońskiej 16, 64-234 Przemęt. 
2. Warunkiem  uczestnictwa  w  wydarzeniu jest  zapoznanie  się  z  jego  regulaminem,
dostarczenie karty zgłoszeniowej w wyznaczonym terminie oraz wniesienie odpowiedniej opłaty,
jeśli takowa jest wymagana.
3. W imieniu osób małoletnich oświadczenia i deklaracje składa rodzic lub opiekun prawny.
Oświadcza on jednocześnie, że stan zdrowia uczestnika pozwala na podjęcie przez niego wysiłku
związanego z uczestnictwem w wydarzeniu.
4. W trakcie trwania  wydarzenia zabrania się picia alkoholu, palenia wyrobów tytoniowych i
tzw. papierosów elektronicznych oraz używania środków odurzających i psychotropowych.
5. Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe,
rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu wydarzenia. 
6. Cenne przedmioty,  w szczególności  dokumenty osobiste,  telefony,  aparaty fotograficzne,
tablety itp. powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem.
7. Uczestnik  wydarzenia  pokrywa  wyrządzone  przez  siebie  szkody.  W  przypadku  osoby
małoletniej, odpowiedzialność ponosi rodzic lub opiekun prawny.
8. Organizator  ma  prawo  wyłączenia  z  uczestnictwa  osób,  które  nie  podporządkują  się
regulaminowi bez prawa zwrotu poniesionych opłat.  W takim przypadku osoba  małoletnia musi
zostać niezwłocznie odebrana przez rodzica lub opiekuna prawnego, a w braku takiej możliwości
zawiadomiona zostanie Policja.
9. Organizator  wydarzenia zastrzega  sobie  prawo dokonania  koniecznych  zmian  programu,
godziny  rozpoczęcia  i  w  skrajnych  przypadkach odwołania  wydarzenia w  przypadku  złych
warunków pogodowych lub innych czynników niezależnych od Organizatora.
10. Koszty  uczestnictwa  pokrywają  jego  uczestnicy  uiszczając  opłatę  w  biurze  GCKiB  w
Przemęcie bądź dokonując przelewu na konto bankowe Organizatora nr 49 8669 0001 2004 0049
1358 0001 w tytule  podając imię i nazwisko uczestnika,  którego dotyczy wpłata wraz z  nazwą
wydarzenia.
11. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wniesionych opłat w przypadku złożenia rezygnacji z
wydarzenia.
12. Uczestnicy  mają  obowiązek  bezwzględnego  wykonywania  poleceń  instruktorów  i
kierownictwa. 
13. W przypadku spóźnienia na zbiórkę lub skrócenia czasu przebywania na wydarzeniu, opłata
nie podlega zwrotowi.
14. Uczestnik  wydarzenia, a w przypadku osób małoletnich,  jego rodzic lub opiekun prawny
wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zasadami RODO oraz przepisami
ustawy o ochronie danych osobowych.


