
 
 

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W WYCIECZKACH 

PT. „Z WIZYTĄ U GENERAŁA PUŁASKIEGO” 

 

I. PRZEDMIOT REGULAMINU 

1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie zasad organizacji i udziału w 

jednodniowych wycieczkach szkolnych do Muzeum im. K. Pułaskiego w 

Warce, zwanych dalej Wycieczką. 

2. Organizatorem wycieczek jest Stowarzyszenie W.A.R.K.A. zwane dalej 

Organizatorem. 

3. Regulamin skierowany jest do szkół objętych projektem, zwanych dalej 

Szkołą. 

4. Wycieczki są organizowane w ramach projektu pt. „Z wizytą u Generała 

Pułaskiego” realizowanego przez Stowarzyszenie W.A.R.K.A. ze środków 

Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach budżetu 

obywatelskiego, zwanym dalej Projektem. 

5. Projekt realizowany jest we współpracy z Muzeum im. Kazimierza 

Pułaskiego w Warce.  

 

II. ZASADY UCZESTNICTWA  

1. Wycieczki skierowane są do: uczniów szkół podstawowych – kl. 4-8 oraz 

szkół średnich – klasy 1, z terenu powiatów: grójeckiego, 

piaseczyńskiego oraz kozienickiego. 

2. Z terminami wycieczek można zapoznać w systemie rezerwacji on-line 

pod linkiem: https://tiny.pl/98p78  

3. Wycieczki mają charakter niekomercyjny. Organizator w ramach projektu 

pokrywa koszty uczestnictwa uczniów w Wycieczce 

4. Program i zasady wycieczki z godzinami pobytu na terenie Muzeum im. 

K. Pułaskiego zawiera załącznik nr 1.  

5. Jedna szkoła może skorzystać z jednej wycieczki.  

6. W Wycieczce bierze udział 50 uczniów z jednej szkoły. 

7. W ramach projektu zorganizowanych zostanie w sumie ok. 40 Wycieczek. 

8. Za zgłoszenie i udział uczniów w projekcie odpowiada Szkoła. 

9. Miejscem docelowym wycieczek jest Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego 

– miejsce bez barier architektonicznych. W budynkach na terenie obiektu 

znajdują się windy, podjazdy, a także toalety przystosowane dla osób 

niepełnosprawnych.  

10. Uczestnicy wycieczek zostaną poinformowani przez pracowników 

Muzeum im. K. Pułaskiego o windach, podjazdach oraz toaletach 

przystosowanych dla osób niepełnosprawnych oraz o rozkładzie 

poszczególnych pomieszczeń / stref w budynkach oraz sposobach 

ewakuacji. 

 

https://tiny.pl/98p78


 
 

 

 

III. ZASADY REKRUTACJI 

1. Zgłoszenia do udziału w Wycieczce mają charakter otwarty.  

Informacja o rekrutacji do projektu i tym samym do udziału w 

Wycieczkach podana zostaje do wiadomości publicznej na stronie 

Organizatora www.stowarzyszeniewarka.pl.  

2. O przyjęciu rezerwacji decyduje kolejność zgłoszeń. 

3. Aby dokonać rezerwacji należy wejść w link:  

System rezerwacji Wycieczek   i wybrać dostępny termin. 

4. Rekrutacja prowadzona jest w terminie do 13 maja.  

5. Wysłanie zgłoszenia oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. 

6. Zgłoszenia są dokonywane do limitu miejsc tj. 40 Wycieczek.  

7. W przypadku rezygnacji Szkoły z Wycieczki i dysponowania wolnymi 

terminami Organizator przeprowadzi dodatkową rekrutację. 

 

IV. PODPISANIE POROZUMIENIA 

1. Ze zgłoszoną Szkołą Organizator kontaktuje się e-mailowo, na podany w 

zgłoszeniu e-mail celem podpisania Porozumienia. 

2. Podpisane Porozumienie powinno być dostarczone do biura Organizatora 

(ul. Warszawska 45, 05-660 Warka) w terminie  

min. 7 dni przed terminem Wycieczki. 

3. Wzór Porozumie stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu 

 

1. OBOWIĄZKI ORGANIZATORA 

1. Organizator w ramach realizacji projektu pokryje koszty organizacji 

wycieczki zapewnione w ramach Projektu tj. 

a) Koszty transportu zbiorowego dla szkół spoza Warki (na podstawie 

faktury od firmy transportowej) 

b) biletów wstępu i usługi przewodnickiej w Muzeum im. K. Pułaskiego 

c) organizacji ogniska wraz organizacją zajęć przez Animatorów, 

poczęstunkiem na ognisko 

d) materiałów informacyjnych i promocyjnych  

2. Za program wycieczki odpowiada Organizator, który w zakresie 

merytorycznym współpracuje z Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w 

Warce.  

3. Program wycieczki stanowi załącznika nr 1 obejmuje takie kwestie jak: 

• Podział uczestników na grupy 

• Godziny pobytu na terenie Muzeum i Parku 

• Zakres merytoryczny 

• Materiały przekazane uczestnikom 

• Czas na poczęstunek, zdjęcia, przekazanie materiałów 

http://www.stowarzyszeniewarka.pl/
https://tiny.pl/98p78


 
 

 

 

2. OBOWIĄZKI SZKOŁY 

1. Szkoła zgłasza deklarację organizacji wycieczki poprzez wybór terminu 

poprzez system rezerwacji on-line. 

2. Warunkiem potwierdzenia zapisu na wycieczkę jest podpisanie w 

wyznaczonym terminie Porozumienia pomiędzy Organizatorem a Szkołą.  

3. Szkoła, podpisując ww. porozumienie deklaruje, że zapewni frekwencję 

podczas wycieczki tj. 50 osób.  

4. Szkoła, publikując fotorelacje z wycieczki a swojej stronie internetowej, 

w mediach społecznościowych bądź prasie, zobowiązania jest 

poinformować o finansowaniu ww wycieczki, np. poprzez zastosowanie 

formuły o treści „Wycieczka zorganizowana przez Stowarzyszenie 

W.A.R.K.A. w ramach projektu „Z wizytą u generała Pułaskiego” 

sfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w 

ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsze”  

5. W trakcie procesu rekrutacji Szkoła może zgłosić uczestnictwo w 

wycieczce osób o szczególnych potrzebach.  

 

3. INFORMACJE DODATKOWE 

1. Niniejszy Regulamin publikowany jest na stronie Organizatora – 

www.stowarzyszeniewarka.pl 

2. Regulamin może ulec zmianie 

 

Załącznik 1 – Program wycieczki  

Załącznik 2 – Wzór porozumienia pomiędzy Organizatorem a Szkołą 

 

http://www.stowarzyszeniewarka.pl/

