ZDOBYWAMY SIEDMIOMILOWE BUTY
§ 1. Realizatorem cyklu „Zdobywamy Siedmiomilowe Buty” jest Koło Rodzinne "Laurencja" Oddział
Warmińsko-Mazurski PTTK w Olsztynie, wycieczki są obsługiwane przez kadrę pedagogów,
przodowników i przewodników turystyki pieszej.
§ 2. Wycieczki „Zdobywamy Siedmiomilowe Buty” odbywają się w cyklu „Olsztyn Aktywnie” 2017 : 19
marca, 22 kwietnia, 21 maja, 25 czerwca, 17 i 23 września, 15 października, 19 listopada, 17 grudnia
(wyłączając okres wakacyjny) i są ogólnodostępne dla wszystkich uczestników. Ze względu na
bezpieczeństwo uczestników zastrzegamy, że w przypadku wystąpienia przyczyn, których organizator nie
mógł wcześniej przewidzieć, wycieczka może zostać odwołana bądź plan wycieczki może ulec zmianie.
§ 3. Koordynatorem „Zdobywamy Siedmiomilowe Buty” jest przodownik turystyki pieszej PTTK po
województwie warmińsko-mazurskim Mariusz Wiżynis-Gawroński.
§ 4. Wszyscy uczestnicy wycieczek są objęci ubezpieczeniem NNW zapewnianym przez organizatora.
Każdy uczestnik bierze udział w wycieczkach na własne ryzyko i odpowiedzialność. Organizator nie bierze
odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w stosunku do uczestników wycieczki i osób trzecich w
trakcie trwania wycieczki.
§ 5. Niepełnoletni mogą brać udział w wycieczkach tylko pod opieką i na odpowiedzialność dorosłych.
Osoba biorąca czasowo odpowiedzialność za niepełnoletnich musi we własnym zakresie zadbać o
pisemną lub ustną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na udział dzieci pod opieką tejże osoby w
danym dniu. Organizator nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikłe podczas tej opieki.
§ 6. Uczestnictwo w wycieczkach kolejowo-pieszych 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.
§ 7. Zdjęcia z wycieczek publikowane na stronie internetowej i innych periodykach są własnością
Oddziału Warmińsko-Mazurskiego PTTK w Olsztynie, które jako ich dysponent w zakresie praw
majątkowych zezwala na nieodpłatną publikację, oraz wyraża zgodę na ich utrwalanie i reprodukowanie
(zwielokrotnienie) drukiem oraz rozpowszechnianie w wersji elektronicznej w internecie. Osoby, które
nie życzą sobie publikacji swojego wizerunku powiadamiają organizatora wycieczki.
§ 8. Zapisy na wycieczkę autokarową 25 czerwca 2017 w cyklu „Zdobywamy Siedmiomilowe Buty”,
rozpoczynają się 8 maja 2016 roku i trwają do wyczerpania miejsc. Uczestnicy ponoszą opłatę za
uczestnictwo w wycieczce w wysokości 45 zł dorośli i 35 dzieci. Organizator zastrzega sobie każdorazowo
prawo określenia limitu miejsc na tę wycieczkę.
§ 9. W trakcie wycieczek "Zdobywamy Siedmiomilowe Buty" uczestnicy mogą zdobywać odznaki
turystyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych : Siedmiomilowe Buty, Odznaki Turystyki Pieszej, Odznaki
Krajoznawcze, Odznaki Tropiciela Przyrody, Odznaki Turysty Przyrodnika i Turysty Seniora. Szczegółowe
informacje na temat zasad zdobywania odznak udzielane są przez prowadzących podczas rajdów.
§ 10. Wszystkie sporne kwestie rozstrzygane będą w oparciu o zasady przyjęte w ogólnym regulaminie
„Olsztyn Aktywnie”.
§ 11. Osobę, która uczestniczy w wycieczce uważa się za zapoznaną z niniejszym regulaminem.

