REGULAMIN PRZEWODNIKA CZEKA
§1
Organizatorem cyklu „Przewodnik czeka” jest Oddział Warmińsko-Mazurski PTTK w
Olsztynie, wycieczki są obsługiwane przez licencjonowanych przewodników,
zrzeszonych w Kole Przewodników przy w/w Oddziale.
§2
Wycieczki „Przewodnik czeka” odbywają się w cyklu „Olsztyn Aktywnie”, w soboty od
11 kwietnia do 31 października 2015 r, oraz dodatkowo w dniach 1 i 3 maja 2015 r.
Wycieczki „Przewodnik czeka” są ogólnodostępne dla wszystkich uczestników.
Organizator jest zobowiązany do przedstawienia harmonogramu całej edycji nie
później niż w dniu 11 kwietnia 2015 r.
§3
Koordynatorem „Przewodnika czeka” jest przewodnik terenowy po województwie
warmińsko-mazurskim PTTK i instruktor przewodnictwa PTTK Andrzej Bobrowicz.
§4
Wszyscy uczestnicy wycieczek są objęci ubezpieczeniem zapewnianym przez
organizatora.
§5
Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w wycieczkach tylko pod kuratelą opiekuna
prawnego.
§6
Uczestnictwo w wycieczkach kolejowo-pieszych pod hasłami; „Koleją przez Warmię”,
„Koleją po Mazurach” i „Koleją poza Warmię i Mazury” wiąże się z poniesieniem
przez uczestnika kosztów przejazdu z Olsztyna do stacji początkowej dla danej
wycieczki oraz powrotu z końcowej stacji wycieczki do Olsztyna. Bilety PKP
uczestnicy zakupują we własnym zakresie. Terminy i trasy wycieczek kolejowopieszych zostaną podane nie później niż w dniu 11 kwietnia 2015 r.
§7
Zapisy na pierwszą wycieczkę autokarową w cyklu „Przewodnik czeka”,
rozpoczynają się 20 kwietnia 2015 r. i trwają do wyczerpania miejsc. Zapisy na
następne wycieczki autokarowe rozpoczynać się będą każdorazowo z
trzytygodniowym wyprzedzeniem, czyli 8 czerwca, 20 lipca i 31 sierpnia 2015 r. W
każdym z w/w terminów zapisy prowadzone będą tylko na najbliższą wycieczkę.
Zapisy w systemie internetowym na stronie www.mazury.pttk.pl ruszają o godzinie
12:00. Uczestnicy ponoszą opłatę za uczestnictwo w wycieczce w wysokości 30 zł.

Organizator zastrzega sobie każdorazowo prawo określenia limitu miejsc na
poszczególne wycieczki. Zapisy na wycieczki będą przyjmowane za pomocą
elektronicznego formularza zapisowego na stronie www.mazury.pttk.pl. Po
wypełnieniu i wysłaniu formularza, automatycznie zostanie wygenerowana
odpowiedź zwrotna podająca zasady i termin wpłaty lub informację o wyczerpaniu
miejsc. W przypadku rezygnacji uczestnika w terminie krótszym niż 7 dni przed
rozpoczęciem wycieczki wpisowe nie podlega zwrotowi. Terminy i trasy wycieczek
autokarowych zostaną podane nie później niż w dniu 11 kwietnia 2015 r.
§8
Zapisy na wycieczkę w dniu 3 października 2015 r. będą przyjmowane od 14
września 2015 r., za pomocą elektronicznego formularza zapisowego na stronie
www.mazury.pttk.pl, do wyczerpania limitu miejsc. Wycieczka jest bezpłatna,
obowiązuje jedynie rezerwacja miejsc.
§9
Wszystkie sporne kwestie rozstrzygane będą w oparciu o zasady przyjęte w ogólnym
regulaminie „Olsztyn Aktywnie”

