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REGULAMIN UDZUAŁU W WARSZTATACH WYJAZDOWCYH 

 

§1 

Postanowienia ogólne 

1. Warsztaty wyjazdowe odbywają się w terminach zgodnych z otrzymanymi 

harmonogramami w godzinach 8.00 – 19.00, z podziałem na grupy: Wyborców i 

Pomysłodawców. 

2. Organizatorem warsztatów wyjazdowych jest Fundacja edukacyjno-sportowa reGeneracja, 

z siedzibą w Pawłowo 18, 06-461 Regimin. 

3. Uczestnikami warsztatów wyjazdowych są uczestnicy projektu realizowanego przez 

Organizatora, pn. "Yes, you can!" - aktywizacja społeczna młodzieży w powiecie 

ciechanowskim współfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum 

Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków programu Fundusz Inicjatyw 

Obywatelskich na lata 2014-2020. 

4. Miejsca warsztatów wyjazdowych to:  

 Sala szkoleniowa w Stowarzyszeniu Pozytywnie Historyczni, adres: Warszawska 

68, 06-400 Ciechanów; 

 Sala szkoleniowa w Fundacji edukacyjno-sportowej reGeneracja, adres: ul. Płońska 

4 lok. 3, 06-400 Ciechanów; 

 sala szkoleniowa, adres: ul. Płońska 4 lok. 4, 06-400 Ciechanów 

5. Każdy uczestnik ma obowiązek stosować się do prawa panującego w Polsce, niniejszego 

Regulaminu, wewnętrznego Regulaminu sal szkoleniowych oraz poleceń Organizatora. 

6. Podczas szkoleń realizowanych w ramach projektu uczestnik ma bezwzględnie 

dostosowywać się do zasad przedstawionych przez osobę prowadzącą zajęcia. 

 

§2 

Zasady 

1. Uczestnik wyjazdu ma obowiązek stosować przepisy ogólne BHP. 

2. Uczestnik, który ma zamiar: 
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a. przyjechać/wyjechać na warsztaty wyjazdowe innym środkiem transportu niż 

oferuje organizator, 

b. przyjechać/wyjechać na warsztaty wyjazdowe w terminie późniejszym niż 

przewiduje to §1, 

c. przyjechać/wyjechać z warsztatów wyjazdowych w terminie wcześniejszym niż 

przewiduje to §1, 

ma obowiązek zgłosić to Organizatorowi w formie pisemnej. 

3. Uczestnik, jeśli to konieczne, powinien zabezpieczyć się przed skutkami choroby 

lokomocyjnej przed podróżą. 

4. Uczestnik powinien ubierać się odpowiednio do pogody i miejsca. 

5. Uczestnik powinien być zaopatrzony w środki ochrony osobistej, typu maseczka. 

Środki ochrony osobistej tj. maseczka oraz płyn dezynfekujący, są dostępne u Opiekuna 

autokaru, którym Uczestnicy warsztatów wyjazdowych będą się poruszać.  

6. Uczestnik zobowiązuje się również do przestrzegania zasad współżycia społecznego i 

zasad bezpieczeństwa oraz do stosowania się do poleceń organizatora dot. 

bezpieczeństwa i organizacji warsztatów wyjazdowych. Organizator zastrzega sobie 

prawo do wykluczenia z dalszego udziału w warsztatach osoby, która tych zasad nie 

przestrzega lub nie stosuje się do jego poleceń 

7. Organizator nie ponosi żadnej zwiększonej odpowiedzialności w związku z 

uczestnictwem uczestnika w warsztatach, w szczególności nie ponosi 

odpowiedzialności za spowodowane przez niego szkody majątkowe i niemajątkowe 

wobec innych uczestników i osób trzecich. 

8. W przypadku podejrzenia, iż Uczestnik jest pod wpływem alkoholu bądź innych 

używek, Organizator może niezwłocznie wezwać rodzica bądź opiekuna prawnego 

Uczestnika warsztatów w celu wykluczenia z uczestnictwa w warsztatach danej osoby 

lub wezwać Policję. 

 

§3 

Prawa i obowiązki uczestnika 
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1. Uczestnik warsztatów wyjazdowych ma prawo korzystać z wszelkich rzeczy, jakie 

zostały przygotowane przez Organizatora, tj.: 

a) przejazd autokarem, 

b) catering, 

c) ubezpieczenie, 

d) warsztaty „Pracujemy z konkretem”. 

2. Uczestnik warsztatów wyjazdowych ma obowiązek: 

a) punktualnie stawiać się na miejscu zbiórki, 

b) dostosowywać się do poleceń Organizatora warsztatów wyjazdowych, 

c) brać udział w zaplanowanych warsztatach, 

d) zgłaszać organizatorom wszelkie nieprawidłowości, jakie będą miały miejsce 

podczas warsztatów wyjazdowych. 

3. Podczas warsztatów wyjazdowych zabrania się: 

a) posiadania wszelkich używek, które są niedozwolone na mocy prawa polskiego, 

b) posiadania i spożywania alkoholu, 

c) dewastowania własności sal szkoleniowych, w jakich są organizowane 

warsztaty, 

d) stosowania przemocy fizycznej lub psychicznej wobec innego Uczestnika 

warsztatów bądź Organizatora,  

e) palenia tytoniu w miejscach zabronionych, 

f) posiadania i używania materiałów pirotechnicznych, broni i innych 

przedmiotów, które mogą bezpośrednio zagrażać zdrowiu i życiu pozostałym 

uczestnikom warsztatów, 

g) opuszczania budynku w godzinach trwania warsztatów. W szczególnych 

przypadkach Organizator może zezwolić Uczestnikowi na opuszczenie sal 

szkoleniowych. 

4. W czasie trwania warszatatów obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania na terenie 

ośrodka osób trzecich, niebędących uczestnikami warsztatów wyjazdowych. 

5. Uczestnik, w czasie warsztatów wyjazdowych, zobowiązuje się przestrzegać prawa 

Rzeczpospolitej Polskiej i ponosi wyłączną odpowiedzialność za jego ewentualne 

złamanie.  
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§ 4 

Kary 

1. Do każdej sytuacji, w której dochodzi do złamania wyżej opisanych zasad, stosuje się 

odpowiednią karę. 

2. Organizator może wobec Uczestnika warsztatów w przypadku naruszenia niniejszego 

Regulaminu zastosować następujące kary: 

a) upomnienie ustne przez Organizatora, 

b) wydalenie Uczestnika warsztatów wyjazdowych – odbiór przez rodzica, 

c) natychmiastowe zawiadomienie do miejscowych organów porządkowych o 

zaistniałej sytuacji. 

3. Jeżeli ustalenie tożsamości osób winnych powstania w trakcie warsztatów 

ewentualnych szkód w salach szkoleniowych będzie niemożliwe, to solidarną 

odpowiedzialność ponoszą osoby przebywające w określonym sali szkoleniowej. 

 

 

§ 5 

Zakres odpowiedzialności Organizatora 

1. Organizator wyjazdu nie odpowiada za rzeczy zagubione, które należą do Uczestnika 

warsztatów wyjazdowych. 

2. Organizator nie bierze odpowiedzialności za czyny naruszające porządek prawny 

popełnione przez Uczestnika warsztatów wyjazdowych. 

3. Organizator nie pokrywa kosztów związanych ze zgubieniem jakiejkolwiek własności 

sal szkoleniowych przez Uczestnika warsztatów wyjazdowych. 

4. Organizator warsztatów wyjazdowych nie odpowiada za wszelkie problemy wynikające 

z chorób, jakie nie zostały przekazane wcześniej przez Uczestnika warsztatów 

wyjazdowych. 

5. Organizator warsztatów wyjazdowych dołoży wszelkich starań do zachowania 

wszelkich środków ostrożności związanych z epidemią COVID-19.  

http://www.regeneracja.org.pl/


Fundacja edukacyjno-sportowa reGeneracja 

ul. Płońska 4/3, 06-400 Ciechanów 

tel. 780 073 252 

www.regeneracja.org.pl 

  
 

 

Współfinansowano przez Narodowy Instytut 

Wolności – Centrum Rozwoju 

Społeczeństwa Obywatelskiego 

ze środków programu Fundusz Inicjatyw 

Obywatelskich na lata 2014-2020 

"Yes, you can!" - aktywizacja społeczna młodzieży w 

powiecie ciechanowskim 

  

                                    

6. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany programu warsztatów wyjazdowych. 

 

 

§6 

Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie. 

2. Brak akceptacji w formie pisemnej niniejszego Regulaminu przez Uczestnika 

warsztatów wyjazdowych oraz jego rodzica bądź opiekuna prawnego skutkuje 

niemożliwością wyjazdu. 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 03.08.2020r. 

 

 

 

Zatwierdziła: 

Karolina Dąbrowska 

koordynator projektu 
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