REGULAMIN FABULARYZOWANYCH WYCIECZEK DLA DZIECI
SZLAKIEM STAROMIEJSKICH LEGEND PT. „ŻYWA LEGENDA”

I Postanowienia ogólne
1. Organizatorem fabularyzowanych wycieczek dla dzieci szlakiem staromiejskich legend
pt. „Żywa legenda” (zwanych dalej „Wycieczkami”) jest Danimatoring Danuta Tomczak
(zwany dalej „Danimatoring”) z siedzibą na os. Stare Żegrze 5/16, 61-249 Poznań
o numerze NIP 822280992, REGON 301428908.
2. Wycieczki finansowane są ze środków Miasta Poznania pozyskanych w Konkursie
„Centrum Warte Poznania”.
3. Wycieczki realizowane są we współpracy z Grupą Przewodników PoPoznaniu.pl.
4. Zgłoszenie chęci udziału w Wycieczce, potwierdzone wpisaniem na listę uczestników
jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
II Zasady udziału w Wycieczkach
1. Wycieczki skierowane są do dzieci w wieku od 6 do 12 lat oraz ich rodziców/opiekunów.
2. Wycieczki przeznaczone są dla osób indywidualnych. Zgłoszenia od grup
zorganizowanych nie będą przyjmowane.
3. Udział w Wycieczkach jest bezpłatny.
4. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, obowiązują wcześniejsze zapisy prowadzone
drogą mailową. Zgłoszenia należy kierować na adres: zywa.legenda.poznan@gmail.com.
W tytule wiadomości należy podać datę i godzinę Wycieczki. W treści wiadomości należy
podać imię i wiek dziecka oraz imię rodzica/opiekuna, który będzie towarzyszyć dziecku.
O wpisaniu na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń. O wpisaniu bądź nie
(w przypadku braku wolnych miejsc) na listę uczestników, zgłaszający się zostaną
poinformowani drogą mailową.
5. Ze względów organizacyjnych jednemu dziecku nie może towarzyszyć więcej niż jeden
rodzic/opiekun.
6. Osoby zapisane na listę uczestników Wycieczki zostaną poinformowane drogą mailową
o miejscu rozpoczęcia Wycieczki. Wymagane jest punktualne przybycie. Przewodnik
prowadzący Wycieczkę nie będzie czekać na osoby spóźnione.
7. Przewodnik prowadzący Wycieczkę oraz animatorzy pojawiający się w jej trakcie, nie
sprawują bezpośredniej opieki nad uczestnikami Wycieczki, w szczególności nad osobami
nieletnimi.
8. Dzieci uczestniczące w Wycieczkach pozostają pod nadzorem rodziców/opiekunów,
którzy biorą odpowiedzialność za swoich podopiecznych i zobowiązani są do
towarzyszenia im przez cały czas trwania Wycieczki.

9. Uczestnicy Wycieczek zobowiązani są do przestrzegania poleceń wydawanych przez
przewodnika oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

III Postanowienia końcowe
1. Aktualny harmonogram Wycieczek podany jest na stronie internetowej
www.danimatoring.pl.
2. Wycieczki odbywają się w wyznaczonych terminach niezależnie od pogody. Organizator
zastrzega sobie prawo do odwołania Wycieczki z przyczyn niezależnych od siebie,
a w szczególności w przypadku zaistnienia warunków, które mogłyby mieć negatywny
wpływ na bezpieczeństwo jej uczestników.
3. Uczestnictwo w Wycieczkach jest równoznaczne z udzieleniem zgody na
fotografowanie i nagrywanie Wycieczek oraz wizerunku ich uczestników w celu publikacji
w mediach, na stronach internetowych, portalach społecznościowych oraz w materiałach
promocyjnych.

