Regulamin zwiedzania Parku i Dolinki Szwajcarskiej w dniu 29 maja 2021 r.
Wycieczka obejmuje zwiedzanie terenu parku, na terenie którego znajduje się Pałacyk Trojanowskich oraz
pobliskiej Dolinki Szwajcarskiej. Max. liczba osób: 20. Minimalna liczba osób niezbędna do organizacji
wycieczki wynosi 5 osób.
W związku z stanem epidemii na terytorium RP i zapobieganiem rozprzestrzenianiu się COVID 19 każdy
uczestnik imprezy wycieczki organizowanej przez Punkt Promocji i Informacji Turystycznej „Stacja
Aleksandrów”, Miejskie Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim oraz Grupę TurystycznoKrajoznawczą zobowiązany jest do przestrzegania poniższych zasad:
1. Zachowania tzw. dystansu społecznego, tzn. odległości co najmniej 1,5 m między osobami oraz do
zakrywania ust i nosa maseczką.
2. W wycieczce nie mogą brać udziału osoby chore na COVID 19, objęte kwarantanną, nadzorem
epidemiologicznym oraz osoby z objawami sugerującymi chorobę zakaźną. Osoby, które w okresie krótszym
niż 14 dni przez rozpoczęciem wycieczki zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub miały
(według własnej wiedzy) kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie.
3. Każdy uczestnik wydarzenia (włącznie z przewodnikiem) jest zobowiązany do podpisania na miejscu
wydarzenia, przed jego rozpoczęciem oświadczenia uczestników wydarzenia w związku ze stanem epidemii
COVID-19. Organizator zbiera oświadczenia i przechowuje je w okresie do 2 tygodni po zakończeniu akcji.
4. W uzasadnionych przypadkach organizator może odmówić uczestnikowi prawa udziału w wycieczce.
5. Każdy uczestnik wycieczki bierze w niej udział na własną odpowiedzialność lub odpowiedzialność
prawnego opiekuna w przypadku osób niepełnoletnich.
6. Obowiązki uczestnika wycieczki:
- punktualne stawienie się na wyznaczone miejsce zbiórki,
- zapoznanie się z regulaminem wycieczki i bezwzględne przestrzeganie jego zasad,
- zapoznanie się z planem i trasą wycieczki,
- kulturalne zachowywanie się,
- stosowanie się do wskazówek przewodnika oraz nakazów i zakazów, jakie w danym miejscu obowiązują,
- zapewnienie osobom małoletnim opieki osoby dorosłej,
- dbanie o czystość na terenie zwiedzania.
7. Zabrania się:
- samowolnego oddalania się bez zgody i powiadomienia przewodnika wycieczki,

- spożywania alkoholu, używania środków odurzających i palenia papierosów.
8. Podczas zwiedzania należy zwracać uwagę na rzeźbę terenu, wystające korzenie, nierówną drogę i inne
specyficzne elementy mogące spowodować urazy ciała.
9. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe
i majątkowe, które wystąpią w trakcie wycieczki.
10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania zaplanowanej wycieczki z powodu małej liczby
uczestników, pogody, która uniemożliwi jej zrealizowanie lub z innych ważnych przyczyn dla Organizatora,
np. choroba, pilny wyjazd. Wycieczka może zostać odwołana również ze względu na sytuację
epidemiologiczną w kraju.

