
Regulamin wycieczki Wileńskie Kaziuki – 3- 5 marca 2023r. 

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 Wilna w dniach 3-5 marca 2023r. jest Ośrodek Kultury w Luboniu, 

ul. Jana III Sobieskiego 97. 

2/ Ramowy program wycieczki: 

1 dzień (piątek) - wyjazd o godzinie 21:00. Przejazd nocny przez Polskę. 

2 dzień (sobota) - zwiedzanie miasta Troki, spacer po miasteczku (zamek oglądamy tylko 

z zewnątrz). 

Przejazd do Wilna. W programie: zwiedzanie Starego Miasta, wpisanego na Listę Światowego 

Dziedzictwa Kulturowego UNESCO, zwiedzimy m. in. cmentarz na Rossie, gdzie pochowane jest 

serce Marszałka Józefa Piłsudskiego, Ostrą Bramę, archikatedrę św. Władysława i św. Stanisława, 

Klasztor Bazylianów, gdzie więziony był Adam Mickiewicz, cerkiew Św. Ducha, Ratusz Wileński, 

Dzielnicę Żydowską, Kościół Św. Kazimierza z kopułą królewskiej korony, „polski kościół” pw. Św. 

Ducha, kościół Św. Anny oraz Uniwersytet Wileński. 

Czas wolny na obiad i zwiedzanie jarmarku. Zbiórka w godzinach wieczornych (około godziny 

20.00/21.00) i wyjazd w drogę powrotną do Polski. 

3 dzień (niedziela) - przyjazd do Lubonia w godzinach przedpołudniowych. 

3/ W cenie biletu (340zł) 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 

Dodatkowo płatne w autokarze 12 euro od osoby. 

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 

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


