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REGULAMIN  

imprezy integracyjnej organizowanej  

przez Wielkopolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa  

„JUBILEUSZOWA V MAJÓWKA TUCZNO`19” 

 

1. Termin Majówki: 17-18 maja 2019 r. (piątek-sobota) 
 

2. Trasa: Poznań – Szamotuły – Słopanowo – Goraj – Trzcianka – Wałcz – 

Czarodziejska Górka – Tuczno – Człopa – Kamienna – Ostrowiec – Dobiegniew – 

Strzelce Krajeńskie – Drezdenko – Międzychód – Pniewy – Poznań 
 

3. Ilość uczestników: 52 osoby 
 

4. Miejsce zakwaterowania: Zamek Tuczno  
 

5. Warunki uczestnictwa: 

a. Uczestniczą czynni członkowie WOIIB i osoby im towarzyszące oraz zaproszeni 

przez Izbę goście; 

b. Zgłoszenia przyjmowane są, zgodnie z niniejszym Regulaminem, do 11 kwietnia 

br. na podstawie złożonego formularza i oświadczenia o wyrażeniu zgody na 

przetwarzanie danych osobowych. Dokumenty zgłoszeniowe należy przesłać  

e-mailem lub złożyć osobiście w siedzibie Izby; 

c. W przypadku liczby zgłoszeń przekraczającej ilość miejsc, o zakwalifikowaniu 

decydować będzie wielokrotność udziału w poprzednich Majówkach. 

Pierwszeństwo mają osoby o najmniejszej ilości swojego uczestnictwa  

w poprzednich Majówkach.  

d. Kwalifikacji kandydatów do uczestnictwa w imprezie dokona Zespół ds. Informacji 

Technicznej i Integracji. 

e. Osoby zakwalifikowane do uczestnictwa w Majówce będą powiadomione  

e-mailowo lub telefonicznie do 16 kwietnia br. Pozostałe osoby (powyżej 52) 

zostaną wpisane na listę rezerwową. 

f. Osoby zakwalifikowane zobowiązane są do wpłacenia w nieprzekraczalnym 

terminie do 23 kwietnia br. opłaty wpisowej na konto bankowe Izby. Numer konta 

bankowego Izby zostanie podany każdemu uczestnikowi.  
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g. W PRZYPADKU NIEDOKONANIA POWYŻSZEJ WPŁATY NASTĘPUJE 

AUTOMATYCZNE SKREŚLENIE Z LISTY UCZESTNIKÓW. 

h. W zwolnione miejsce automatycznie wchodzą osoby z listy rezerwowej (o czym 

zostaną powiadomieni e-mailowo lub telefonicznie do 26 kwietnia br.), którzy 

zobowiązani są wpłacić wpisowe do 3 maja br. 

i. W przypadku zdarzeń losowych istnieje możliwość rezygnacji z uczestnictwa 

w Majówce. O rezygnacji należy poinformować organizatorów wysyłając e-maila 

lub skontaktować się telefonicznie. Po otrzymaniu informacji o rezygnacji nastąpi 

zwrot opłaty wpisowej, ale tylko w przypadku, gdy ona nastąpiła najpóźniej do 3 

maja br. 

W przypadku rezygnacji po 3 maja br. nie będzie możliwości zwrotu opłaty 

wpisowej z uwagi na dokonane rezerwacje noclegu i wyżywienia wraz z dokonaną 

już przedpłatą przez organizatorów. 
 

6. Wysokość opłaty wpisowej wynosi 150 zł dla czynnego członka WOIIB, a dla osoby 

towarzyszącej oraz gościa 250 zł. 
 

7. Uczestnicy Majówki zobowiązani są do: 

a. Posiadania przy sobie dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości. 

b. Przestrzegania niniejszego Regulaminu i Programu Majówki oraz respektowania 

decyzji Kierownictwa Imprezy oraz Przewodnika. 

c. Pokrycia wszelkich ewentualnych strat materialnych spowodowanych przez siebie 

na rzecz organizatora lub osób trzecich. 

d. Podpisania oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

przez WOIIB w związku z ubieganiem się o zakwalifikowanie do udziału  

w imprezie organizowanej przez WOIIB - MAJÓWCE TUCZNO`19 i uczestnictwa 

w w/w imprezie. 
 

8. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego Regulaminu i zmiany 

Programu Majówki TUCZNO`19 w zależności od zaistniałej sytuacji. 
 

9. Regulamin zatwierdził 

mgr inż. Jerzy Stroński Przewodniczący Rady WOIIB 

 

 

 


