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1. Organizatorem Wyjazdu do Polskiej Opery Królewskiej na spektakl operowy „Don Giovanni” 22 marca 2020 r. jest 
Gminne Centrum Kultury w Mrozach. 

2. Liczba miejsc jest ograniczona. O miejscu na liście decyduje kolejność zgłoszeń oraz data dokonania wpłaty przez 
uczestnika. Termin przyjmowania zgłoszeń - do 20 lutego 2020 r.  

3. Zapisy na wyjazd rozpoczynają się w poniedziałek 10 lutego 2020 r. o godz.8.00. Zapisu można dokonać osobiście 
w biurze Gminnego Centrum Kultury w Mrozach, telefonicznie (25 757 44 79) lub mailowo na adres: 
koordynator.gckmrozy@gmail.com. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie do biura GCK podpisanego 
regulaminu wraz z załącznikiem oraz dokonanie opłaty za wyjazd. 

4. Koszt wyjazdu – 50 zł za osobę (obejmuje opłatę za bilet, koszty transportu pokrywa Organizator) 
Dane do przelewu: 
Bank Spółdzielczy w Mrozach 
69 9227 0004 0000 1560 2000 0010 
Tytułem: Wyjazd do Opery, Imię i Nazwisko 

5. W przypadku rezygnacji z wyjazdu dokonana opłata nie podlega zwrotowi. 
Po dokonaniu płatności rezygnacja z wyjazdu jest możliwa jedynie w przypadku wskazania innej osoby na swoje 
miejsce.  

6. W przypadku odwołania przez Organizatora wyjazdu (m.in. z powodu braku zgłoszenia się minimalnej liczby 
uczestników) Organizator zapewnia zwrot wpłaconej wcześniej opłaty za udział w pełnej wysokości na konto,                  
z którego została dokonana wpłata. 

7. Pierwszeństwo w zapisach na wyjazd mają mieszkańcy gminy Mrozy. W przypadku wyczerpania wolnych miejsc 
obowiązują zapisy na listę rezerwową. Na listę rezerwową zapisywane będą także osoby zamieszkałe poza terenem 
gminy Mrozy. W sytuacji zwolnienia miejsca Organizator poinformuje osobę z listy rezerwowej o możliwości udziału 
w wyjeździe i  konieczności dokonania wpłaty zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 5.  

8. Osoby zalegające z opłatami za zajęcia artystyczne organizowane przez Gminne Centrum Kultury w Mrozach mogą 
wziąć udział w wyjeździe po opłaceniu zaległości. Dotyczy to także dzieci i współmałżonków osób zgłoszonych na 
wyjazd.  

9. Udział w wyjeździe wiąże się z pisemnym wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku 
uczestnika wyjazdu (załącznik do Regulaminu) 

10. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za wyrządzone przez siebie szkody w czasie wyjazdu. 
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zagubione w trakcie wyjazdu. 
12. Organizator nie zgłasza uczestników wyjazdu do ubezpieczenia NNW. 
13. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu przyjmowania zgłoszeń. 
14. Sprawy nierozstrzygnięte w niniejszym regulaminie lub ewentualne przypadki losowe rozstrzyga Dyrektor GCK              

w Mrozach. 
 
 

 
 

Akceptuję postanowienia regulaminu 
 
 

 

 

 

 

 

………….…………………………………………………………… 

                  data i czytelny podpis uczestnika 

 


