
                    REGULAMIN  UCZESTNICTWA  W  IMPREZACH  TURYSTYCZNYCH 

                                               UTW W OLEŚNICY. 

 

1.   Uczestnikami wycieczek organizowanych przez Stowarzyszenie mogą być: 

– osoby należące do Oleśnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

– osoby które wniosły składkę członkowską UTW  za dany rok akademicki. 

– inne osoby, które uzyskają zgodę Organizatora na udział w wycieczce tj. mąż,żona, opiekun 

odpłatność pełna. 

 

 2.  UTW  w Oleśnicy  organizuje dla słuchaczy wycieczki turystyczno – krajoznawcze 

przygotowane przez Biuro Podróży , po przedłożeniu ofert przez sekcję turystyczną  Zarządowi do 

zatwierdzenia programu i terminażu. 

 Wycieczki odbywać się będą w każdym kwartale : zimowe ,wiosenne, letnie, jesienne. 

 

Są to wycieczki: 

- jednodniowe 

    autorskie / planuje sekcja turystyczna / 

    imprezy turystyczne tematyczne zakupiona w biurze turystycznym / dofinansowane / 

- wielodniowe –  dofinansowane / 

     3- 4 dniowe / poznajemy swój kraj / 

     3-4 dniowe /poznajemy naszych sąsiadów 

- komercyjne  zagraniczne. 

 

3.  Zapisy na wycieczki komercyjne odbywać się będą po podpisaniu umowy z biurem i jej 

zatwierdzeniu przez ZARZĄD. 

4.  Uczestnik zainteresowany wycieczką obowiązany jest do wypełnienia karty zgłoszenia i 
złożyć   u koordynatora  wycieczki. podając następujące dane: 
 

- nazwisko i imię (imiona) 

- dokładny adres z kodem pocztowym 

- PESEL 

- nr. telefonu komórkowego 

- osoby z którą będzie na noclegu /w przypadku imprez wielodniowych / 

- nr. dowodu lub paszportu i ważność / w przypadku imprez zagranicznych / 

 

5. Wybór miejsca w autokarze zależny jest od kolejności zapisów. 

6.  W zapisach na wycieczkę mają pierwszeństwo osoby, które angażują się w działalność na 
rzecz Stowarzyszenia. 
7.  Przy organizacji każdego wyjazdu tworzy się listę rezerwową , osoby z listy rezerwowej 
uzupełniają stan osobowy wycieczki w kolejności zapisów. 
 

8. Każda wycieczka będzie dokumentowana w formie reportaży, zdjęć na stronie internetowej  
oraz prezentacji multimedialnych  dla ogółu członków UTW 

9. Przy zwrotach środków pieniężnych z konta na poczet danej osoby , kwota będzie 
pomniejszana 

 o  koszta bankowe. 
 

ZAPISY NA WYCIECZKI JEDNODNIOWE 



1. Na wycieczki jednodniowe zapisujemy  tylko i wyłącznie w terminach podanych w 

ogłoszeniach i na str. internetowej. Wpłacamy całość należnej sumy u koordynatora wycieczki 

wycieczki. 

2. W wyjazdach jednodniowych ustala się , że w przypadku nagłym lub nie zgłoszenia się do 

autobusu przepada całość wpłaty i obowiązuje dopłata przez tę osobę dofinansowania z ramienia 

UTW,  chyba że osoba ta wskaże kogoś na swoje miejsce, wtedy rozliczenie odbywa się między 

tymi osobami.  

3. Wycieczka odbędzie się jeżeli liczba wpłat będzie uiszczona za minimum  35 osób. Jeżeli 
liczba chętnych będzie niższa  niż 35 osób wycieczka zostanie odwołana, a wpłacone 
pieniądze zostaną zwrócone w dniach i godzinach uprzednio ogłoszonych. 
 

WYCIECZKI WIELODNIOWE 

 

1.Dla wycieczek wielodniowych obowiązuje regulamin organizatora – Biura Podróży. 

2. Przy zapisach na imprezy wielodniowe podajemy kartkę z danymi wymaganymi adekwatnie do 

wycieczki. / usprawni to zapisy/ 

3. Zaleca się ścisłe stosowanie się do terminów zapisów. W przypadku nie dokonanie opłaty w 

terminie osoba ta będzie skreślana z listy. Na te wycieczki obowiązują zaliczki w wysokości 100 

zł. Wszystkie zaliczki i wpłaty dokonujemy na konto UTW 

                         nr. konta  83 9584 0008 2001 0014 0575 0004   

                     z dopiskiem nazwa imprezy i za kogo jest ta wpłata. 

 - Wycieczki nie mogą kolidować ze sobą nawzajem , jak i z imprezami uczelnianymi jaki 

międzyuczelnianymi- Wycieczka ma nam dać jak najwięcej zadowolenia – unikajmy więc sytuacji 

konfliktowych; wzajemna życzliwość i uśmiech mogą to zapewnić. 

- Deklaracja uczestnictwa w wycieczce jest jednoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu. 

  

  IMPREZY  KOMERCYJNE 

 

Uniwersytet III Wieku w Oleśnicy organizuje również  : 

 

- turnusy rehabilitacyjne krajowe 

- turnusy wczasowe krajowe 

-  turnusy wczasowe zagraniczne 

 

Wszystkie te formy aktywności są komercyjne. 

1.  Zapisy na wycieczki komercyjne odbywać się będą po podpisaniu umowy z biurem i jej 

akceptacją przez ZARZĄD. 

 

2. Zapisy na imprezy komercyjne odbywać się będą na w biurze zarządu podczas dyżurów 

terminy dyżurów podana są na tablicy i na stronie. . Wpłaty natomiast będą uiszczane na konto 

UTW. 
  

3. Suma zaliczki na te imprezy wynosi – 200 zł. Pozostałą sumę wpłaca się w terminach podanych 

przez organizatora na konto UTW. 

 


