
Regulamin wyjazdu na 53. Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych  

w Kazimierzu Dolnym. 
 

1. Niniejszy regulamin reguluje zasady udziału w wyjeździe na 53. Festiwal Kapel  

i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym w terminie 27-30 czerwca 2019 r. 

2. Uczestnik wyjazdu oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje 

jego treść. 

3. Organizatorem wyjazdu jest Gminne Centrum Kultury i Rekreacji im. Jana  

z Domachowa Bzdęgi w Krobi. 

4. Celem wyjazdu jest promocja gminy Krobia, tradycji kulturowych Biskupizny  

oraz imprez folklorystycznych realizowanych w gminie Krobia. 

5. Kierownikiem wyjazdu jest wyznaczony pracownik GCKiR w Krobi – Beata Kabała 

(tel. 697 111 152) 

6. By wziąć udział w wyjeździe uczestnik zobowiązany jest uiścić opłatę w wysokości  

100 zł w terminie do 10 czerwca przelewem na nr konta: 

03 1020 4027 0000 1102 0806 4034 oraz dostarczyć do organizatora podpisaną przez 

siebie kopię regulaminu. 

7. Miejscem noclegu uczestników będzie Dom Szkoleniowo-Rekreacyjny 

„Kwaskowa.pl”. Uczestnik zobowiązany jest przestrzegać zasad korzystania z ośrodka. 

8. Organizator zapewnia uczestnikowi miejsce w autobusie oraz noclegi wraz  

ze śniadaniami na okres wyjazdu. Resztę wyżywienia uczestnik zapewnia sobie  

we własnym zakresie. 

9. Organizator nie przewiduje wykupu ubezpieczenia dla uczestników. 

10. Nieletni uczestniczyć mogą w wyjeździe wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. 

11. Uczestnicy wyjazdu zobowiązani są zaopatrzyć się w stroje biskupiańskie. 

12. Uczestnicy wyjazdu są zobowiązani brać udział w działaniach promocyjnych 

podejmowanych podczas trwania 53. Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych  

w Kazimierzu Dolnym zgodnie z harmonogramem ustalonym przez kierownika 

wyjazdu. 

13. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone innym uczestnikom  

i osobom trzecim w czasie trwania wyjazdu. Organizator nie przejmuje 

odpowiedzialności względem uczestników i osób trzecich za zachowania uczestnika  

w trakcie trwania wyjazdu. 

14. Organizator nie sprawuje pieczy nad osobą uczestnika oraz jego mieniem w trakcie 

wyjazdu. W szczególności organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie 

uczestnika pozostawione o obiekcie zakwaterowania oraz w czasie transportu. 

15. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot jego świadczenia na rzecz organizatora bądź części 

tego świadczenia w przypadku niepełnego udziału w wyjeździe z przyczyn, za które 

organizator nie odpowiada. 

16. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot świadczenia na rzecz organizatora bądź jego części 

w przypadku nieskorzystania przez uczestnika ze środka transportu zorganizowanego 

przez organizatora. 

17. Uczestnikowi, który złoży oświadczenie o rezygnacji z wyjazdu w terminie 14 dni przed 

rozpoczęciem przysługuje zwrot wpłaconych kosztów. Rezygnacja na mniej niż 14 dni 

przed wyjazdem oraz w trakcie jego trwania nie upoważnia do zwrotu wpłaconej kwoty 

albo jej części. 



18. Uczestnik wyjazdu wyraża zgodę na wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie 

wykonanych na wyjeździe zdjęć za pośrednictwem dowolnego medium w celu 

zgodnym z prowadzoną przez organizatora działalnością, w tym w szczególności w celu 

promocji gminy Krobia oraz Biskupizny. 

19. Uczestnik wyjazdu wyraża zgodę  na przetwarzanie swoich danych osobowych dla 

potrzeb  niezbędnych do realizacji organizacji wyjazdu - zgodnie z Ustawą o Ochronie 

Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 883 ze zm.; 

tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922). 

 

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z powyższym regulaminem  

i zobowiązuję się do jego stosowania 

 

 

____________________________________ 

               (data i podpis uczestnika) 


