REGULAMIN UCZESTNICTWA W WYJEŹDZIE NA MANIFESTACJĘ W OBRONIE PRAW CZŁOWIEKA W IRANIE
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Liderzy nie są organizatorami imprezy, nie rezerwują hotelu czy autokaru, ani nie mają wpływu na przebieg / program
wyjazdu.
Nocleg odbywa się w hotelu klasy turystycznej (np. Etap, B&B, F1 w pokojach 2-, a czasem w 3-4-os. z łazienkami (w
niektórych przypadkach mogą one być na korytarzu). Przydział hotelu odbywa się na zasadzie loterii.
Miejsce zbiórki oraz godzina odjazdu, zostaną określone po zamknięciu list do tygodnia przed wyjazdem. Będą o tym
informować liderzy grup.
Udział w zgromadzeniu jest obowiązkowy. Niezjawienie się się na zgromadzeniu, jest rownoznaczne z powrotem do
kraju na własny koszt.
W trakcie podróży autokarem oraz w trakcie zgromadzenia obowiązuje zakaz spożywania alkoholu oraz innych
używek.
W ramach wyjazdu uczestnik ma zapewnione ubezpieczenie podróżne NNW 10.000zł i KL 40.000zł. Prośby o
udostępnienie wglądu do polisy nie będą rozpatrywane.
Uczestnik zobowiązuje sę zjawiać o określonym czasie na zbiórkach, które zostaną ustalone przez lidera grupy.
Odjazd autokaru odbywa się punktualnie, o ustalonych przez lidera godzinach w trakcie trwania całej imprezy.
Warunkiem uczestnictwa jest wpłata 130 zł, jest to rezerwacja miejsca w autokarze oraz hotelu która zostanie
potwierdzona e-mailem.
W razie rezygnacji uczestnika z wyjazdu, organizator nie zwraca kosztów, chyba że uczestnik znajdzie inną osobę w
zastępstwie, do tygodnia przed wyjazdem. Po tym terminie osoba na zamianę musi dopłacić kwotę 10zł do
ubezpieczenia lub ubezpieczyć się na własną rękę.
Jeżeli podróż jest w znacznym stopniu utrudniona z powodu siły wyższej takiej jak wojna, zamieszki na tle politycznym,
kataklizmy żywiołowe czy epidemie koszty nie będą zwracane.
W razie niestawienia się lub spóźnienia uczestnika na miejsce zbiórki, jest rownoznaczne z transportem do hotelu na
własną rękę i własny koszt.
Zwiedzanie Paryża odbywa się indywidualnie i we własnym zakresie.
Uczestnik jest odpowiedzialny za siebie oraz osoby niepełnoletnie podróżujące pod jego opieką.
Uczestnik zobowiązany jest posiadać dokument osobisty (dowód, paszport) i ponosi za nie odpowiedzialność przez
cały czas trwania imprezy.
Uczestnik ponosi odpowiedzialność za wyrządzone przez siebie lub osoby pozostające pod jego opieką szkody i
zobowiązany jest do ich naprawy lub pokrycia kosztów naprawy.
W razie rażącego lub uporczywego naruszania przez uczestnika ustalonego porządku imprezy, zagrażającego
interesomy innych uczestników, pilot lub kierowca mają prawo odmówić uczestnikowi dalszej podróży.

