Zasady i warunki uczestnictwa w wycieczkach w ramach
Świątecznej Krainy Konesera (26-27.12.2019r.)
I. Zasady ogólne
1. Organizatorem wycieczek jest Adventure Warsaw Rafał Patla, z siedzibą w Warszawie, 04778, ul. Motylkowa 57n NIP 521 323 59 94.
II. Ogólne zasady dotyczące wycieczki retro Nysami w ramach Świątecznej Krainy Konesera
1. Wycieczki retro Nysami są dostępne dla osób dorosłych oraz dzieci pod opieką opiekuna
prawnego i na jego odpowiedzialność.
2. Młodzieży w wieku poniżej 18 lat musi towarzyszyć osoba dorosła.
3. Wycieczki retro Nysami nie są dostępne dla osób na wózkach inwalidzkich oraz osób z
dysfunkcjami narządów ruchu (utrudnione wejście do pojazdu).
4. Na wycieczkę należy zaopatrzyć się w wygodne ubrania i obuwie, ponieważ obejmuje ona
krótkie spacery.
5. Retro Nysy nie mają klimatyzacji. Auta posiadają ogrzewanie.
6. Retro Nysy nie mają pasów bezpieczeństwa (co jest legalne w przypadku klasycznych
samochodów zabytkowych). Nie ma tez możliwości zamontowania fotelika dziecięcego.
7. Retro Nysa nie posiada przestrzeni bagażowej oraz na wózek dziecięcy.
8. Informacje o miejscu zbiórki oraz godzinie startu wycieczek umieszczone są w oficjalnych
materiałach dotyczących wydarzenia.
9. Na wycieczki retro Nyskami obowiązują zapisy na recepcji wydarzenia – w hali Filtracja.
Zapisów można dokonać w dniu wycieczki.
10. Liczba miejsc na wycieczki retro Nyskami jest ograniczona – maksymalnie 20 osób na jedną
turę.
11. Wycieczka jest prowadzona przez jednego, polskojęzycznego przewodnika.
12. Wycieczka zaczyna się i kończy w Praskim Centrum Koneser.
13. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zaleceń przewodnika dotyczących kwestii
bezpieczeństwa i przebiegu wycieczki.
14. Odłączenie od grupy jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w dalszej części
zwiedzania. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za osoby opuszczające grupę.
15. Wycieczka nie obejmuje żadnych płatnych wstępów do obiektów.
16. Udział w wycieczce jest bezpłatny i dobrowolny.
17. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub wprowadzania zmian w planie
wycieczek w związku z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi/ wskutek działania siły
wyższej.
III. Zasady dotyczące wycieczek pieszych w ramach Świątecznej Krainy Konesera
1. Wycieczki piesze są dostępne dla osób dorosłych oraz dzieci pod opieką opiekuna prawnego i
na jego odpowiedzialność.
2. Dzieciom i młodzieży w wieku poniżej 18 lat musi towarzyszyć osoba dorosła.
3. Na wycieczkę należy zaopatrzyć się w wygodne ubrania i obuwie – wycieczka jest w całości
piesza.

4. Informacje o miejscu zbiórki oraz godzinie startu wycieczek umieszczone są w oficjalnych
materiałach dotyczących wydarzenia.
5. Na wycieczkę pieszą obowiązują zapisy na recepcji wydarzenia – w hali Filtracja. Zapisów
można dokonać w dniu wycieczki.
6. Liczba miejsc na wycieczkę pieszą jest ograniczona – maksymalnie 25 osób na jedną turę.
7. Wycieczka jest prowadzona przez jednego, polskojęzycznego przewodnika.
8. Wycieczka będzie prowadzona tempem spacerowym.
9. Wycieczka zaczyna się i kończy w Praskim Centrum Koneser.
10. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zaleceń przewodnika dotyczących kwestii
bezpieczeństwa i przebiegu wycieczki.
11. Odłączenie od grupy jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w dalszej części
zwiedzania. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za osoby opuszczające grupę.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub wprowadzenia zmian w planie
wycieczek w związku z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi/ wskutek działania siły
wyższej.
IV. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz. U. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy:
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest: Adventure Warsaw Rafał Patla, z siedzibą w
Warszawie, 04-778, ul. Motylkowa 57n NIP 521 323 59 94;
2. Kontakt z administratorem danych - rafal.patla@adventurewarsaw.pl;
3. Zbierane dane osobowe będą używane wyłącznie w celu wykonania usługi, zgodnie z art. 6
ust. 1 lit. b. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
r.;
4. Twoje dane osobowe zostaną usunięte bezpośrednio po zakończeniu wydarzenia Świąteczna
Kraina Konesera;
5. Masz prawo poprosić administratora o dostęp do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia zastosowania oraz prawo do przenoszenia danych;
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa podania danych może
skutkować brakiem możliwości zapisu na wycieczkę.

