Regulamin wyjazdu studyjnego „Śladami Adama Mickiewicza”
Informacje ogólne:
1. Miejsce wycieczki: Warszawa – Malbork – Toruń – Lidzbark Warmiński – Kowno – Kiejdany
– Wilno – Troki – Druskienniki – Opinogóra – Żelazowa Wola;
2. Program wycieczki – jego szczegółowa wersja zostanie dostarczona osobno;
3. Termin wyjazdu: 1–14.08.2022;
4. Transport: autokar;
5. Miejsce i godzina zbiórki wyjazdowej dnia 1.08.2022:
a. Kraków, godz. 8:00;
b. Warszawa, godz. 13:00;
6. Miejsce i godzina zbiórki powrotnej:
a. powrót do Warszawy w godzinach popołudniowych dnia 13.08;
b. powrót do Krakowa w godzinach wieczornych dnia 14.08;
7. Organizator: Instytut Literatury;
8. Współpraca: Instytut Adama Mickiewicza w Warszawie, Muzeum Adama Mickiewicza przy
Uniwersytecie Wileńskim.
Zasady uczestnictwa:
1. Organizator kwalifikuje kandydatów do wyjazdu na podstawie prawidłowo wypełnionych kart
zgłoszeniowych, które stanowią załącznik do niniejszego regulaminu (zał. nr 1);
2. Każdy uczestnik wyjazdu studyjnego oświadcza, że jego stan zdrowia pozwala mu na wzięcie
udziału w wyjeździe, co poświadcza odpowiedni dokument będący załącznikiem do
niniejszego regulaminu (zał. nr 2);
3. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania obowiązujących w dniu wyjazdu zasad
bezpieczeństwa w związku z zagrożeniem pandemicznym;
4. Podczas wyjazdu studyjnego uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania programu
wycieczki, a w szczególności do punktualnej obecności na każdej zbiórce;
5. Każdy uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania przepisów BHP i PPOZ w terenie oraz
miejscu zakwaterowania, a także do zachowania porządku na kwaterach oraz środkach
transportu;
6. Każdy uczestnik zobowiązuje się do posiadania karty ubezpieczenia EKUZ oraz dowodu
osobistego w przypadku narodowości polskiej, oraz paszportu w przypadku osób z zagranicy,
a także do wzięcia ze sobą wszelkich dokumentów uprawniających do zniżek;
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie uczestników wyjazdu studyjnego;
8. W razie rezygnacji z wyjazdu w trakcie jego trwania uczestnik odbywa podróż powrotną na
własny koszt oraz ponosi inne ewentualne koszty wynikające z takiej decyzji;
9. W przypadku nieobecności uczestnika w ustalonym miejscu zbiórki w ustalonym czasie po
zakończeniu punktu programu wycieczka będzie kontynuowana, a uczestnik będzie musiał we
własnym zakresie i na własny koszt zorganizować transport do kolejnego miejsca
zakwaterowania;
10. W miejscach zorganizowanego zwiedzania, uczestnicy wyjazdu studyjnego zobowiązują się
do nieoddalania się od grupy bez poinformowania prowadzącego wyjazd;
11. Wszelkie problemy występujące w trakcie wycieczki (zakwaterowanie, transport, sprawy
zdrowotne) powinny być niezwłocznie zgłaszane prowadzącemu.
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