REGULAMIN
wycieczki historycznej „ Śladami Gaszynów”
I. Cel wycieczki:
 upowszechnianie wiedzy o wpływowym rodzie Gaszynów
 poznanie początków powstania annogórskiego sanktuarium
 poznanie legend i opowieści o Gaszynach
 integracja międzypokoleniowa
II. Organizatorzy:
 Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych, oddział Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny”
III. Termin spotkania : 21 września 2019 r. (sobota)
IV. Przebieg spotkania:
09.30 – Początek spotkania – prowadzi O. Atanazy

09.30 -10.15– Prezentacja rodu Gaszynów.
10.30 – 11.00 - Kościół św. Krzyża cd. – prowadzenie trasy Beata Wielgosik
11.00 – 12.00 – przejście ścieżką dydaktyczną
12.00- 13.00 – zwiedzanie Żyrowej
V. Warunki uczestnictwa:
1. Uczestnictwo w wycieczce historycznej „Śladami Gaszynów”, zwanej dalej Wycieczką, jest
dobrowolne i bezpłatne. Uczestnik bierze udział w Wycieczce wyłącznie na własną
odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko.
2. W spotkaniu mogą wziąć udział: rodziny, osoby dorosłe. Osoby poniżej 18 roku życia mogą
wziąć udział w wydarzeniu jedynie pod opieką rodzica lub opiekuna.
3. Brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w spotkaniu.
4. Udział w Wycieczce wymaga wcześniejszego zgłoszenia:
a) osobiście, w siedzibie oddziału Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Górze Św.
Anny przy ul. Leśnickiej 10
b) mailowo na adres: b.wielgosik@zopk.pl
5. Możliwość udziału w wydarzeniu zgłoszone osoby uzyskują dopiero po zgłoszeniu i
jednoznacznym potwierdzeniu przez Organizatora (słownym w siedzibie lub mailowym w
mailu zwrotnym w przypadku zgłoszeń wysłanych droga elektroniczną).
6. Liczba miejsc jest ograniczona. O przyjęciu na spotkanie decyduje kolejność zgłoszeń.
Rejestracji można dokonywać do 16 września br. Organizatorzy mają prawo do
wcześniejszego zakończenia rejestracji w przypadku osiągnięcia odpowiednio wysokiej liczby
uczestników.
7. Bezwzględnym warunkiem udziału w Wycieczce„ Śladami Gaszynów” jest również
pisemne wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu organizacji i
przeprowadzenia Wycieczki oraz osobnej zgody na wykorzystanie wizerunku. Stosowne
dokumenty będą dostępne w miejscu rozpoczęcia Wycieczki.
8. W przypadku osób niepełnoletnich zgody za nich podpisują rodzice lub prawni opiekunowie.
9. Wpisanie się na listę uczestników wydarzenia jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich
zapisów niniejszego regulaminu.
VIII. Uczestnicy wydarzenia zobowiązani są do:
1. Przestrzegania regulaminu Wycieczki.
2. Podporządkowania się decyzjom Organizatorów Wycieczki.
3. Uczestnicy przejeżdżają na Wycieczkę własnym transportem i na własne ryzyko.
4. Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za nieletnich uczestników Wycieczki.

IX. Informacje dodatkowe:
1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki spowodowane przez
uczestników ani osoby trzecie, nie związane z Wycieczką.
2. Uczestnicy Wycieczki nie będą objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych
wypadków.
3. W trakcie Wycieczki zostaną przeprowadzone konkursy o tematyce historycznej. Każdy
zgłoszony do konkursu uczestnik otrzyma upominek, a zwycięzcy drobne nagrody
rzeczowe.
X. Postanowienia końcowe
1. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia
wycieczki historycznej „ Śladami Gaszynów”, a także w celach promujących działalność
Organizatora. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas
„Wycieczki” i za szkody wyrządzone przez uczestników.
2. Organizatorzy nie zapewniają miejsca do przechowywania rzeczy uczestników.
3. Spotkanie odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do uzasadnionych zmian dotyczących przebiegu
wycieczki „ Śladami Gaszynów”. Organizatorzy nie przyjmują odpowiedzialności za
wypadki i szkody wynikłe w czasie Wycieczki”, zarówno wobec uczestników jak i osób
trzecich.
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