
  

 

Załącznik do Zarządzenia nr 6/2021 
 z dnia 19.04.2021 r.   

 

REGULAMIN PRZEJAZDÓW 
„ Z historią przez Powiat ” 

I. Postanowienia ogólne. 

1) Przejazd „Z historią  przez Powiat” zwany dalej “Przejazdem”  jest 
przeznaczony dla mieszkańców powiatu ciechanowskiego. 

2) Osoba biorąca udział w Przejeździe, jest zwana dalej “Uczestnikiem”,  
       a Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w 
Ciechanowie – „Organizatorem”. 

3) Przejazdy są biletowane:  

 bilet normalny - 15,00 zł,  
 bilet ulgowy - 10,00 zł dla uczniów i studentów,  
 bilet rodzinny - 10,00 zł (przy zakupie min.  3 biletów),  
 bilet grupowy 10,00 zł od osoby, przy minimalnej ilości 10 osób -  opiekun 

gratis. 

4) Bilety na Przejazd są dostępne w kasie Kina „Łydynia” (od wtorku do niedzieli,   
     w godzinach 13.00-21.00) oraz na stronie www.pckisz.pl  

5)  Na jeden Przejazd może być sprzedanych maksymalnie 30 biletów, a przed  
       zajęciem miejsca w autokarze należy okazać bilet.  

6)  Przejazdy będą realizowane codziennie w terminie od dnia 2 maja 2021 r. do  
      dnia  30 maja 2021 r.  

7) Organizator realizuje przejazd  na trzech trasach, po jednej każdego dnia do  
      wyboru : 

 I trasa „Sekrety ziemi ciechanowskiej” 

 Ciechanów - Przedwojewo – Dzbonie – wał opinogórski – Koziczynek – Koziczyn 
–  Nieborzyn – Stryjewo – Pszczółki – Grudusk – Łysakowo – Humięcin – Zeńbok – 
Trzcianka – Ciechanów 

II trasa „Na szlacheckim szlaku” 

Ciechanów - Gorysze – Chotum – Rydzewo – Sulerzyż – Ościsłowo – Młock – 
Malużyn – Luberadz – Ojrzeń – Trzpioły – Kownaty – Ciechanów 

III trasa „Nad wodami Sony”  

Ciechanów – Ciemniewko – Gołotczyzna – Koźniewo – Ślubowo – Łopacin 
pustelnia - Łopacin – Sarnowa Góra – Ciechanów 

http://www.pckisz.pl/


Trasa specjalna z okazji Święta Konstytucji 3-go Maja 

Ciechanów- Koźniewo- Gołymin- Zeńbok- Bolewo- Pawłowo- Czarnocinek- 
Rydzewo- Ciechanów 

 

8) Organizator zobowiązuje się do : 

a) zapewnienia przewodnika, 

  b) ubezpieczenia Uczestników Przejazdu od NNW, 

c) poczęstunku na trasie. 

  

9.  Szczegółowy harmonogram wyjazdów jest dostępny na stronie www.pckisz.pl 

II. Postanowienia porządkowe.  

1. Należy zapoznać się z regulaminem i harmonogramem Przejazdu oraz 

bezwzględnie stosować się do zawartych w nich zapisów. 

2. Wszyscy uczestnicy przejazdu  zobowiązują się do przestrzegania wszelkich 

poleceń wydanych przez organizatora przejazdu, tj. opiekunów, przewodników, 

kierowców. 

3. Należy zachowywać się w sposób kulturalny i zdyscyplinowany.  

4. W czasie podróży: 

 zajmujemy wyznaczone miejsca w autokarze, 

 nie przemieszczamy się i nie stoimy w autokarze, 

 nie otwieramy i nie wychylamy się przez okno podczas jazdy autokarem, 

 nie otwieramy drzwi i nie uruchamiamy żadnych urządzeń będących                       

w wyposażeniu autokaru, 

 nie wyrzucamy przedmiotów z autokaru,  nie rzucamy nimi, 

 nie hałasujemy, 

 obowiązuje zakaz spożywania posiłków, napojów alkoholowych oraz słodzących 

barwiących (nie dotyczy wody), palenia wyrobów tytoniowych lub podobnych. 

Niedostosowanie się do w/w zasad może skutkować wyproszeniem z pojazdu. 

 w autobusie, na autobusie i w bezpośredniej okolicy autobusu nie można używać 

materiałów pirotechnicznych, w tym stosować otwartego ognia.  

5.  Uczestnicy zobowiązują się dbać o czystość, ład i porządek w miejscach, w  

      których będą przebywać.  

http://www.pckisz.pl/


6. W sytuacji postoju przemieszczanie odbywa  się całą grupą, nie oddalamy się bez 

zezwolenia opiekuna wycieczki. 

      7.   Podczas Przejazdu należy zachowywać dystans społeczny oraz stosować maseczki  

           ochronne zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi.  

      8. Dzieci poniżej 13 roku życia mogą wziąć udział w Przejeździe wyłącznie pod  

           opieką rodzica lub pełnoletniego opiekuna. Osoby niepełnoletnie powyżej  13  

            roku życia mogą wziąć udział w przejeździe bez opiekuna, muszą jednak posiadać  

           jego pisemną zgodę. 

     9.   Jednorazowy Przejazd będzie trwał od 3 do 4 godzin. 

10. Przejazdy będą realizowane z udziałem przewodnika  oraz  opiekuna 

        reprezentowanego przez Organizatora. 

11. Przejazdy będą realizowane również dla zorganizowanych grup szkolnych, 

        a rezerwacji można dokonać w Dziale Kultury i Sztuki Organizatora pod  

         numerem tel. 23 672-42-96, wew. 3, przy czym odpowiedzialność za uczniów 

         podczas przejazdu ponosi nauczyciel. 

12. Organizator  zastrzega sobie prawo odwołania przejazdu  lub dokonania 

        zmian w ofercie z przyczyn od siebie niezależnych (decyzja władz  

        państwowych, działania siły wyższej, brak wymaganego minimum 

        uczestników itp.). W tych przypadkach Uczestnikowi nie przysługuje żadne 

        odszkodowanie, a wpłacona kwota przez Uczestnika zostanie zwrócona bez  

         odsetek. 

13. Podczas trwania Przejazdu  zabronione jest stosowanie i posiadanie używek, 

        substancji psychoaktywnych oraz środków zabronionych przez prawo RP.  

        Organizator  ma prawo usunąć z wyjazdu Uczestnika, który nie zastosuje się 

        do tego zalecenia lub w inny sposób rażąco naruszy zasady współżycia 

        społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu, bez zwracania 

        uczestnikowi kosztów. 

14. Osoby biorące udział w Przejeździe mają obowiązek stawienia się 

         co najmniej  15 minut przed planowaną godziną odjazdu. 

15. Wyjazdy będą się odbywały z parkingu  Organizatora zlokalizowanego przy 

        ul. Strażackiej 5 w Ciechanowie. 

16. Każdy z uczestników musi wypełnić oświadczenie o danych osobowych w celu 

ubezpieczenia oraz potwierdzić zapoznanie się z regulaminem.  



 Oświadczenie jest do pobrania na stronie www.pckisz.pl. Będzie również  

 dostępne w dniu wyjazdu.  

17. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Powiatowego Centrum 

       Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej, ul. Strażacka, 06-400 Ciechanów, tel.  

       23-672-42-96. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Małgorzata 

       Dzilińska, e-mail: mdzilinska.iod@pckisz.pl. Podstawa prawna przetwarzania to 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE art. 6 ust. 1 lit. d (przetwarzanie jest niezbędne do ochrony 

żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej).  

 

http://www.pckisz.pl/
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