
Regulamin wycieczki „Drezno – z wizytą u króla Augusta” – 22. 10. 2022r. 

Zgłoszenie na wycieczkę jest jednocześnie traktowane jako potwierdzenie odpowiedniej kondycji 

i stanu zdrowia uczestnika, umożliwiające udział w wycieczce oraz jest zgodne z akceptacją niżej 

wymienionych zasad porządkowych. 

1/ Organizatorem wycieczki do Drezna w dniu 22.10.2022 r. jest Ośrodek Kultury w Luboniu, ul. 

Jana III Sobieskiego 97. 

2/ Ramowy program wycieczki: 

5.15 – zbiórka w Ośrodku Kultury w Luboniu 

5.30 – wyjazd z Ośrodka Kultury 

ok godziny 11.00 – przyjazd do Drezna 

11.00 – 13.30 / 14.00 – zwiedzanie z przewodnikiem 

(Opera Sempera, Plac Teatralny, Kościół katolicki Hofkirche, Tarasy Bruhla, Zamek z malowidłem 

"Orszak Książęcy", Kościół protestancki Frauenkirche z pomnikiem Marcina Lutra, Ratusz 

z rynkiem). 

ok.14.00 - czas wolny, możliwość zwiedzania kompleksu Zwinger 

Dodatkowo płatne: około 15 euro/os. (bilet wstępu do Zwinger) 

18.30/19.00 – wyjazd z Drezna 

ok. 23.30 - przyjazd do Ośrodka Kultury w Luboniu. 

3/ W cenie biletu (259zł) zawarty jest: przejazd autokarem, zwiedzanie z przewodnikiem, 

ubezpieczenie. Wpłatę należy dokonać na konto Ośrodka Kultury po wcześniejszym zapisaniu się na 

listę. Nr konta : PBS o/Luboń 83 9043 1038 3038 0018 5446 0001 

4/ W cenie biletu nie jest zawarty żaden posiłek. 

5/ Uczestnicy biorą udział w wycieczce na własną odpowiedzialność. 

Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w wycieczce tylko pod opieką opiekunów prawnych lub 

osób dorosłych upoważnionych do opieki nad nimi. 

6/ Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne wartościowe przedmioty pozostawione 

w autokarze bez opieki. 



7/ Przewodnik i osoby mu pomagające mają prawo do zmian w programie, prawo do decyzji 

w sprawie wycofania się z realizacji zamierzeń oraz wszystkich możliwych działań podyktowanych 

bezpieczeństwem grupy. 

8/ Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do zachowywania się w kulturalny sposób, a także 

traktowania z należytym respektem obiektów zabytkowych i eksponatów muzealnych. 

9/ Każdy podróżny zobowiązany jest do posiadania odpowiednich zaświadczeń (certyfikat 

szczepienia, test) obowiązujących w dniu wyjazdu.  W przypadku kontroli i braku jednego 

z powyższych zaświadczeń, powrót z wycieczki na własny koszt. 

10/ Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania wycieczki ze względu na dynamiczną 

sytuację pandemiczną i ewentualne obostrzenia. 

Data         Podpis uczestnika 

……………………………..                  ………………………………  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oświadczenie 

Ja, niżej podpisany oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem wycieczki 

do Drezna w dniu 22 października 2022r.,  organizowanej przez Ośrodek Kultury w Luboniu. 

  

……………………………….      ………………………………… 

Miejscowość, data       Podpis uczestnika 

 

Dane potrzebne do zawarcia ubezpieczenia podróżnego 

Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………….. 

Adres ……………………………………………………………………………………………………. 

PESEL ……………………………………………………………………………………………………. 

Telefon …………………………………………………………………………………………………. 

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU 

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
oraz art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. 2017 
poz. 880 z późn. Zm.) oświadczam, że: 

Ja, niżej podpisany ……………………………………………………………….. wyrażam zgodę na nieodpłatne, 
wielokrotne rozpowszechnienie mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka……………………………... 
poprzez publikacje zdjęć oraz nagrań wideo z wycieczki. Materiały mogą zostać opublikowane na 
facebooku Ośrodka Kultury, na stronie internetowej Ośrodka Kultury oraz na wystawach w 
placówce. Jednocześnie oświadczam, że zdjęcia i materiały wideo nie naruszają moich dóbr 
osobistych. Wizerunek może być przetwarzany w różnych formach -  elektronicznych, papierowych, 
kadrowania i kompozycji. 

  

        …………………………………………………….. 
 


