
 

Uczestnicy 
W wycieczkach mogą brać udział mieszkańcy Rybnika . Z przynależności do organizacji 
turystycznych nie mogą wynikać żadne przywileje. Osoby do 16 roku życia mogą brać udział 
w wycieczkach tylko i wyłącznie pod opieką pełnoletniego opiekuna. 
Biorący udział w wycieczkach muszą: 

- posiadać odpowiedni ubiór do wędrówki, okrycie przeciwdeszczowe, obu wie 
turystyczne ( najlepiej jest posiadać obuwie dodatkowe z powodu poruszania w 
miejscach podmokłych – istnieje możliwość przemoczenia obuwia). 

- posiadać zapas wody do picia oraz drobne przekąski w zależności od indywidualnych 
potrzeb 

- posiadać dobry stan zdrowia 
- posiadać dowód tożsamości (dowód osobisty, legitymację, paszport, etc.) 

 
Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowaych  dla potrzeb organizatora 
wycieczek (na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych, 
informujemy, że dane osobowe Uczestników imprezy będą przetwarzane przez PTTK Oddział 
w Rybniku  w celu realizacji w/w imprezy turystycznej  , każdy z Uczestników ma prawo do 
wglądu swoich danych i ich poprawiania),  oraz wyrażają zgodę na wykorzystanie ich 
wizerunku dla potrzeb sprawozdawczych z projektu ( bez podawania danych osobowych). 
 
Uczestnicy, tydzień po wycieczce spotykają się  z prowadzącymi przewodnikami w auli 
Biblioteki Miejskiej przy  ul. Księdza Józefa Szafranka 7  , gdzie zostaną im wręczone 
pamiątkowe odznaki oraz będą mogli pozyskać (nieodpłatnie , na nośnik cyfrowy ) zdjęcia 
wykonane w czasie wycieczki. 
Terminy spotkań w Bibliotece (niedziele, każdorazowo o 14:30): 
21.05. 2017r.  
11.06. 2017r. 
02.07. 2017r.  
 
Opłaty: 
Dokonanie wpłaty na imprezę jest potwierdzeniem zapoznania się z  Regulaminem wycieczek 
oraz jego akceptacją. W przypadku rezygnacji z udziału, wpisowe nie będzie zwracane.  
 
Zapisy na wycieczki: 
O uczestnictwie w wycieczkach decyduje kolejnośc zgłoszeń. Zapisy prowadzone będą 
etapami, na każdą najbliższą wycieczkę. Wyklucza się możliwość zapisania się w jednym 
terminie na wszystkie wycieczki. 
Terminy zapisów: 
Źródła Wisły - 04.05 - 12.05.2017r. 
Źródła Odry  - 15.05 - 02.06.2017r. 
Źródła Olzy   - 05.06 - 23.06.2017r. 
Zapisy przyjmowane będą w siedzibie Rybnickiego Oddziału PTTK, ul. J. Piłsudskiego 4. 
Nie dopuszcza się zapisów oraz rezerwacji telefonicznych. 

Regulamin wycieczek
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