
Regulamin 

„Wycieczek górskich z przewodnikiem”  

1. Organizatorem „Wycieczek górskich z przewodnikiem” jest Ośrodek Promocji, Kultury i 

Sportu Gminy Brenna, ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna. 

3. Wycieczki w ramach akcji są bezpłatne. 

4. Obowiązują wcześniejsze zapisy w Informacji Turystycznej: tel. 33 8586 971. 

5. Maksymalna ilość osób, uczestniczących w wycieczce, przypadająca na 1 przewodnika - 

20. 

6. Uczestnikami wycieczki muszą być osoby pełnoletnie, natomiast osoby niepełnoletnie 

mogą w niej uczestniczyć tylko pod opieką rodzica lub opiekuna. 

7. Oferta skierowania jest dla osób indywidualnych. 

8. Ubezpieczenie NW we własnym zakresie. 

9. Każdy uczestnik przed wyjściem na wycieczkę zobowiązany jest do wypełnienia 

formularza o stanie zdrowia w związku z sytuacją epidemiczną. Formularze w imieniu osoby 

niepełnoletniej wypełnia i podpisuje rodzic lub opiekun. 

10. Zbiórka zgodnie z harmonogramem (pkt 17. regulaminu). 

11. Uczestnik na miejscu zbiórki zobowiązany jest do zasłonięcia nosa i ust maseczką 

ochronną/chustą/buffem itp. oraz przestrzegania obowiązujących zasad bezpieczeństwa 

w gminie Brenna i na szlaku, w tym m.in. zachowanie min. 2 metrowej odległości od 

innych uczestników zgodnie z §17 pkt 1 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 

maja 2020. 

12. W razie bardzo złych warunków atmosferycznych Organizator może zadecydować o jej 

odwołaniu (komunikat pojawi się na stronie www.brenna.org.pl oraz na profilu Gminy 

Brenna - Facebooku). 

13. Czas trwania wycieczki 3-6 h w zależności od trasy.  

14. Należy zabrać ze sobą wodę oraz prowiant. 

15. Obowiązuje obuwie górskie oraz wygodny strój, dostosowany do panujących warunków 

atmosferycznych. Sugerujemy zabrać ze sobą pelerynę. 

16. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy uczestnictwa w wycieczce osobom: 

wykazującym jakiekolwiek objawy chorobowe, będące pod wpływem alkoholu, 

nieodpowiednio ubrane na wyjście w góry oraz osobom, które nie wypełniły obowiązujących 

formularzy. 

17. Harmonogram wyjść: 

http://www.brenna.org.pl/


4 lipca 2020 - Szlak Wspomnień na Błatnią 

Star: 900 - Brenna ul. Osiedlowa (przystanek PKS – Kotarz) 

 

11 lipca 2020 - Szlakiem Myśliwskim na Błatnią  

Start: 9:00 - Brenna Spalona (przystanek PKS) 

 

18 lipca 2020 - Szlakiem II Wojny Światowej na Równicę  

Start: Brenna Leśnica (przystanek PKS - szkoła)  

 

25 lipca 2020 – Na Trzy Kopce Wiślańskie 

Start: 9:00 - Brenna Leśnica (przystanek PKS - leśniczówka)  

 

8 sierpnia 2020 - Bajkowym Szlakiem Utopca  

Start: 9:00 - Brenna Centrum (Informacja Turystyczna) 

 

22 sierpnia 2020 – Na Przełęcz Karkoszczonkę i Kotarz 

Start: 9:00 - Brenna Bukowa (przystanek PKS – Bukowa, niedaleko ul. Pościenny) 

 

29 sierpnia 2020 - Szlakiem II Wojny Światowej i dalej na Grabową 

Start: 9:00 Brenna Leśnica (przystanek PKS - szkoła) 
 


