REGULAMIN WYJAZDU SZKOLENIOWO-INTEGRACYJNEGO DLA GŁUCHYCH LGBT
W RAMACH PROJEKTU „TOŻSAMOŚĆ GŁUCHYCH LGBT”
W DNIACH 24 MAJA 2019 ROKU DO 26 MAJA 2019 ROKU
Art. 1
Niniejszy Regulamin ustala zasady uczestnictwa w wyjeździe szkoleniowo-integracyjnym
dla Głuchych LGBT w ramach projektu „Tożsamość Głuchych LGBT”, który odbywa się w dniach
od 24 maja 2019 roku do 26 maja 2019 roku w Centrum Wypoczynkowym “Odys” – Tresna
koło Żywca, ul. Nad Jeziorem 99, 34-311 Czernichów.
Art. 2
1. Organizatorem wyjazdu szkoleniowo-integracyjnego dla Głuchych LGBT w ramach
projektu „Tożsamość Głuchych LGBT” jest Fundacja Cicha Tęcza.
2. Uczestnikami wyjazdu mogą ̨ być ́ osoby głuche LGBT, które są ̨ osobami pełnoletnimi
i biorą ̨ pełną odpowiedzialność ́ za siebie i swoje czyny.
3. Organizator ustala zasady przyjmowania uczestników, zatwierdza listę uczestników.
4. Organizator może odmówić przyjęcia uczestnika na wyjazd, bez podania powodu,
a w szczególności w przypadku:
a) braku miejsc przeznaczonych na wyjazd,
b) braku terminowej opłaty za wyjazd przez uczestnika.
5. Ilość miejsc dla uczestników wyjazdu jest ograniczona do 53 osób.
Art. 3
1. Opłata rezerwacyjna wynosi 350,00 zł.
2. W ramach opłaty rezerwacyjnej za wyjazd uczestnik ma zagwarantowane:
a) zakwaterowanie 3 dni,
f) udział w rekreacji,
b) wyżywienie,
g) udział w szkoleniach,
c) obsługa tłumacza PJM,
h) udział w wieczorze grillowym,
d) transport (wyjazd i powrót),
i) materiały szkoleniowe,
e) udział w imprezach
j) ubezpieczenie NNW,
integracyjnych,
k) koszulka.
3. Nie ma możliwości wcześniejszego zakwaterowania.
4. Zgłoszenie uczestnika wyjazdu następuje poprzez:
a) wypełnienie formularza zgłoszeniowego uczestnika na stronie: https://link.do/8TH0b
b) dokonanie przelewu:
Fundacja Cicha Tęcza
ul. Sztuk Pięknych 4/58
01 – 255 Warszawa
Numer rachunku: 58 1750 0012 0000 0000 3899 4417
Tytuł przelewu: opłata rezerwacyjna, imię i nazwisko.
5. W przypadku gdy uczestnik potrzebuje rachunku, zgłasza zapotrzebowanie do Fundacji
na adres mailowy: biuro@cichatecza.pl
6. Opłatę rezerwacyjną należy dokonać w okresie od 5 marca 2019 r., do 5 maja 2019 r.

7. O udziale w wyjeździe decyduje kolejność ́ zgłoszenia.
8. Brak opłaty w wyznaczonym terminie jest równoznaczny rezygnacji z uczestnictwa
w wyjeździe. Zwolnione miejsce zajmuje pierwsza osoba z listy rezerwowej.
9. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dokonanie przelewu oznacza, że:
a) uczestnik wyjazdu oświadcza, że zapoznał się ̨ z niniejszym regulaminem i w pełni
akceptuje jego treść.́
b) uczestnik Wyjazdu oświadcza, że zapoznał się ̨ z podanymi informacjami na stronie
internetowej
wyjazdu,
warunkami
lokalowo-miejscowymi
Centrum
Wypoczynkowego „Odys” w którym odbywać się ̨ będzie wyjazd i w pełni
je akceptuje.
Art. 4
1. W przypadku rezygnacji z wyjazdu Uczestnik jest zobowiązany powiadomić
Organizatora mailem na adres: biuro@cichatecza.pl nie później niż na 14 dni przed
rozpoczęciem wyjazdu.
2. Uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty, jeżeli rezygnacja nastąpiła wskutek
nie wywiązania się ̨ Organizatora z zapewnień́ zawartych w niniejszym regulaminie.
W pozostałych sytuacjach dokonywane jest następujące potracenie:
a) 50% ceny, jeśli rezygnacja nastąpiła na co najmniej 14 dni przed datą rozpoczęcia
wyjazdu,
b) 100% ceny, jeśli rezygnacja nastąpiła na mniej niż̇ 14 dni przed datą rozpoczęcia
wyjazdu.
3. Zwrot opłat należnych Uczestnikowi nastąpi w terminie do 10 dni roboczych od daty
rezygnacji z wyjazdu. Od zwracanych kwot nie przysługują ̨ Uczestnikowi odsetki.
Art. 5
1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wyjazdu.
2. W przypadku odwołania wyjazdu z winy Organizatora, Organizator zwraca
uczestnikom opłatą rezerwacyjną 50%.
3. W przypadku odwołania wyjazdu z powodu zdarzeń losowych Organizator rości
sobie prawo do zwrotu wpłat pomniejszonych o koszty już poniesione.
Art. 6
1. W czasie trwania wyjazdu Organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenie NNW.
2. Ogólne Warunki Ubezpieczenia PZU NNW dostępne są pod linkiem:
https://www.pzu.pl/_fileserver/item/1507767?fbclid=IwAR3sxgXYYL1NS1-GiU8lDFkqvD2FCuYRbHDEP7ujmWwa7kwkFJZY98Rfe0
Art. 7
1. Uczestnik wyjazdu winien dbać i szanować przedmiot majątku Centrum
Wypoczynkowego „Odys” oraz pozostałych uczestników wyjazdu, sprzęt udostępniony
do wspólnego użytkowania, dbać o czystość, szanować i chronić przyrodę.

2. W przypadku szkody, zniszczenia lub zagubienia przedmiotu majątku Centrum
Wypoczynkowego „Odys”, Organizatora lub innego uczestnika, zarówno z winy
umyślnej jak i nieumyślnej, uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność prawną
i finansową.
3. Uczestnik pokrywa koszt szkody na podstawie wystawionej wyceny dokonanej przez
Centrum Wypoczynkowego „Odys” lub Organizatora.
Art. 8
1. Uczestnicy zakwaterowani w określonym domku zobowiązują się do zdania domku
w stanie nienaruszonym ostatniego dnia wyjazdu.
2. Uczestnicy, którzy zauważą szkody w swoich domkach przy kwaterowaniu,
są zobowiązani niezwłocznie zgłosić je w recepcji Centrum Wypoczynkowego „Odys”,
aby uwolnić się od odpowiedzialności za ich spowodowanie.
Art. 9
1. Z chwilą przyjęcia na wyjazd uczestnik zobowiązany jest do podporzadkowania
się ̨ zarządzeniom Organizatora, przestrzegania niniejszego regulaminu.
2. Uczestnik ma obowiązek ze względu na bezpieczeństwo przestrzegać ́ programu
wyjazdu, a w czasie wolnym stosować ́ się ̨ do poleceń́ Organizatora.
3. Uczestnicy zobowiązują ̨ się ̨ do niewykonywania gestów oraz niewypowiadania słów
mogących obrazić ́ innych uczestników wyjazdu.
4. Inne obowiązki będą ̨ określane na bieżąco według uznania Organizatora.
Art. 10
Organizator nie sprawuje pieczy nad uczestnikiem oraz jego mieniem w trakcie trwania
wyjazdu, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione w Centrum
Wypoczynkowym „Odys”, w którym organizowany jest wyjazd.
Art. 11
1. W przypadku niepełnego pobytu na wyjeździe, nie wynikającego z winy Organizatora
uczestnikowi nie przysługuje prawo do zwrotu opłaty rezerwacyjnej.
2. Uczestnik jest zobowiązany do poinformowania Organizatora o planowanym
wcześniejszym zakończeniu pobytu.
Art. 12
1. Uczestnik ma prawo do udziału w zajęciach szkoleniowo-rekreacyjnych i udziału
w imprezach integracyjnych oraz udziału w wieczorze grillowym organizowanych przez
Organizatora podczas wyjazdu.
2. Uczestnik wyjazdu akceptując niniejszy regulamin oświadcza, że jego stan zdrowia
pozwala na wyjazd.

3. Uczestnik bierze udział w zajęciach szkoleniowo–rekreacyjnych i imprezach
integracyjnych oraz udział w wieczorze grillowym z własnej woli i na własną
odpowiedzialność.
Art. 13
1. Przebywanie na terenie Centrum Wypoczynkowego „Odys” osób niebędących
uczestnikami bez uprzedniej zgody i wiedzy Organizatora jest surowo zabronione.
2. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu wyjazdu szkoleniowointegracyjnego i regulaminu Centrum Wypoczynkowego „Odys”, w którym
organizowany jest wyjazd. Za niestosowanie się do zarządzeń i zaleceń Organizatora,
nieprzestrzeganie regulaminów, a także za zachowania nieprzystające gościom
uczestnicy mogą zostać ukarani:
a) upomnieniem od Organizatora,
b) dyscyplinarnym usunięciem z wyjazdu, w takim przypadku Organizator nie
zwraca kosztów uczestnictwa.
3. Zabronione jest posiadanie, spożywanie oraz dystrybucja nielegalnych środków
odurzających (w tym m.in. narkotyków, dopalaczy, środków psychoaktywnych) przez
uczestników wyjazdu oraz posiadania broni białej, broni palnej i innych
niebezpiecznych narzędzi.
4. Uczestnicy są zobowiązani do obyczajnego zachowania się w miejscach
ogólnodostępnych na terenie Ośrodka „Odys” zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami
obyczajowymi.
Art. 14
1. Uczestnik wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych
uczestnika wyjazdu do celów przeprowadzenia rekrutacji i obsługi szkolenia,
zgłoszonych drogą elektroniczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018
r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000), w tym na monitoring
wizyjny na terenie Centrum Wypoczynkowego „Odys”.
2. Informacje przechowywane w bazie Fundacji Cicha Tęcza nie będą udostępniane
osobom trzecim.
3. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku wraz z przeniesieniem
autorskich praw majątkowych do nagrań i zdjęć (na czas nieokreślony) oraz
ich rozpowszechnianie (w postaci druku, cyfrowe oraz w Internecie). Powyższe
ustalenia dotyczą przypadku, gdy uczestnik zostanie sfilmowany
lub sfotografowany podczas wyjazdu oraz wtedy, gdy uczestnik wyrazi zgodę
na udzielenie wywiadu.
4. Fundacja Cicha Tęcza ma prawo do przekazania danych firmom współpracującym
przy organizacji wyjazdu na potrzeby związane z realizacją wyjazdu.
5. Uczestnik wyjazdu wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku w materiałach
promujących Fundacji Cicha Tęcza.
6. Uczestnikowi nie przysługuje wynagrodzenie za ww. publikacje.
7. Uczestnik podaje dane osobowe dobrowolnie i oświadcza, że są one zgodne
z prawdą.

8. Uczestnik zapoznał się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu
i sposobach przetwarzania danych oraz prawie dostępu do treści swoich danych
i prawie ich poprawiania.
9. Administratorem danych osobowych przekazanych w związku z organizacją
i realizacją wyjazdu jest Fundacja Cicha Tęcza jako organizator.
10. Administratorem danych z monitoringu wizyjnego na terenie Centrum
Wypoczynkowego „Odys” jest Centrum Wypoczynkowe „Odys”.
11. Przestrzeganie niniejszego regulaminu obowiązuje wszystkich uczestników
i powinno być ́ potwierdzone własnoręcznym podpisem Uczestnika.
Art. 15
1. W sprawach spornych decyduje Organizator.
2. W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem mają zastosowanie przepisy
kodeksu cywilnego.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian programu wyjazdu.
4. Warunkiem uczestnictwa w wyjeździe jest całkowita i bezwzględna akceptacja
powyższego regulaminu.
5. Niniejszy regulamin obowiązuje od momentu wejścia na pokład transportu wiozącego
na miejsce zakwaterowania przed rozpoczęciem wyjazdu do momentu opuszczenia
transportu po zakończeniu wyjazdu.
6. Wyjazd ma charakter prywatny i składkowy.

Warszawa, dnia 5 marca 2019 roku

