REGULAMIN PROJEKTU „RODZINNA PODRÓŻ POD PARĄ”
&1
Regulamin określa sposób realizacji Projektu „Pociąg specjalny – Rodzinna podróż pod parą” w dniu 11.09.2021r.
Uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją postanowień ww. regulaminu, którego zapisów uczestnik
jest zobowiązany przestrzegać.
&2
Organizatorami projektu są: Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Komornikach, Marszałek Województwa
Wielkopolskiego, Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o., parafia pw. Św. Jadwigi Śląskiej w Poznaniu, Dom Kultury „Stokrotka”
w Poznaniu, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie.
&3
Projekt dedykowany jest mieszkańcom Gminy Komorniki oraz osiedla Kwiatowego w Poznaniu
&4
Celem projektu jest integracja rodzin, mieszkańców, odkrywanie i utrwalanie wiedzy o ciekawych miejscach
Wielkopolski, zaprezentowanie regionalnej kolei jako środka transportu, zapewniającego szybki, wygodny i przyjazny
środowisku przejazd nie tylko do szkół i zakładów pracy.
&5
Program dnia projektu:
08:30 Spotkanie uczestników na stacji kolejowej w Szreniawie, zapoznanie się z regulaminem i złożenie oświadczeń o
aktualnym stanie zdrowia; podział na grupy oraz przedstawienie opiekunów grup
09:00 – odjazd pociągiem RETRO „Pociąg rejsowy 77211 Wolsztyn – Poznań”
09:30 – przyjazd do Poznania, przejście na peron do pociągu specjalnego
10:00 – odjazd pociągu specjalnego 77102 (EN 76 lub 48WE)” do Ostrowa Wielkopolskiego
11:20 - przyjazd do Ostrowa Wielkopolskiego
11:20-14:20 – zwiedzanie miasta z przewodnikami
14:20-15:20 – czas wolny
15:20 – zbiórka uczestników w wyznaczonym punkcie i przejście na dworzec
15:41 – Odjazd pociągu specjalnego 77105 (48WE) do Poznania
17:12 – przyjazd do Poznania
17:20 – odjazd pociągiem RETRO „pociągiem rejsowym 77226 Poznań-Wolsztyn” do Szreniawy
17:45 – Przyjazd do Szreniawy
18:00-19:00 – poczęstunek dla uczestników w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno Spożywczego w
Szreniawie
&6
Zasady uczestnictwa:
1. Ustala się opłatę za uczestnictwo w podróży na kwotę 60 zł – osoby dorosłe, oraz 40zł – dzieci. Wpływy z wpłat
są przeznaczone na koszty związane z organizacją i przeprowadzeniem projektu, gadżety dla uczestników oraz
poczęstunek na terenie Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie.
2. Uczestników projektu przewiozą pociągi specjalne Spółki Koleje Wielkopolskie sp. z o.o. zapewniające
odpowiednią ilość miejsc, bezpieczną obsługę podróżnych oraz udział ratownika medycznego podczas trwania
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całej podróży. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Komornikach zapewni opiekę organizacyjną i poczęstunek
na terenie Muzeum Rolnictwa w Szreniawie.
Każdy uczestnik Rodzinnej Podróży „Pod parą” ubezpiecza się we własnym zakresie.
Uczestnicy projektu podróżują na własną odpowiedzialność, zgodnie z zasadami podróży Kolei Wielkopolskich,
a osoby niepełnoletnie są pod opieką swoich rodziców lub opiekunów, którzy zapewniają im bezpieczeństwo.
W dniu wyjazdu każdy z uczestników będzie zobowiązany do przestrzegania zasad epidemicznych, jakie będą
obowiązywały w tym terminie ( zakrywanie ust i nosa, zachowanie odległości) oraz samodzielnego
wyposażenia się w środki ochrony osobistej.
Złożenie przez uczestnika obowiązkowego pisemnego oświadczenia COViD 19. ( formularz dostępny na stronie
internetowej lub na dworcu w Szreniawie).
Brak zgody na wypełnienie ww. oświadczenia uniemożliwi udział w wydarzeniu.
&7

Zapisy, zakup biletów
oraz wypełnienie dokumentów, odbywać się będzie poprzez kontakt mailowy:
rekreacja@gosirkomorniki.pl
&8
Organizatorzy pełnią rolę koordynatora wobec uczestników projektu, rozliczają całość imprezy pod względem
finansowym. Pełnomocnikiem ze strony Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Komornikach będzie p. Urszula
Kolińska, tel. 608-180-926.
&9
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy nawet w dniu jej realizacji oraz do zmian w harmonogramie.
&10
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki lub zagubione.
& 11
Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.gosirkomorniki.pl
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