
REGULAMIN WYCIECZKI AUTOBUSOWEJ 

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje w trakcie Wycieczek Autobusowych Szlakiem Łódzkich Murali 
zwanych dalej Wycieczkami, organizowanych przez firmę Nie Lada Sztuka, zwaną dalej 
Organizatorem. 

2. Naszym celem jest udana, przyjemna i bezpieczna wycieczka, toteż uczestnicy Wycieczki  
zobowiązują się przestrzegać niniejszego Regulaminu. 

3. Obsługa pojazdu oraz osoby reprezentujące Organizatora obowiązani są do wydawania wskazówek, 
uwag oraz poleceń mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczestników Wycieczki, 
prawidłowe funkcjonowanie przewozu, oraz egzekwowanie postanowień niniejszego Regulaminu. 

4. Uczestnicy Wycieczki obowiązani są podporządkować się wskazówkom, uwagom oraz poleceniom, 
o których mowa w punkcie 3. 

5. Trasę oraz program Wycieczki ustala Organizator. Trasa i program mogą zostać zmienione przez 
Organizatora w trakcie trwania Wycieczki. 

6. Wsiadanie do pojazdu i wysiadanie z niego dozwolone jest tylko na przystankach po całkowitym 
otwarciu drzwi pojazdu. 

7. Uczestnicy Wycieczki zajmujący miejsca stojące, w czasie jazdy powinni trzymać się uchwytów lub 
poręczy. 

8. Uczestnicy Wycieczki  zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego 
obowiązujących pieszych i p-poż. 

9. Uczestnikom Wycieczki zabrania się wykonywania czynności niedozwolonych w miejscach 
publicznych lub mogących narazić inne osoby lub mienie na szkody lub obrażenia, 
a w szczególności: otwierania drzwi pojazdu podczas jazdy; używania w nieuzasadnionych 
przypadkach urządzeń alarmowych, awaryjnego otwierania drzwi, wyjść awaryjnych, środków 
ochrony przeciwpożarowej oraz innych urządzeń technicznych; zanieczyszczania i zaśmiecania lub 
niszczenia urządzeń i wyposażenia; wychylania się z pojazdu i opierania się o drzwi podczas jazdy; 
siadania na barierkach ochronnych; spożywania napojów alkoholowych i palenia tytoniu; 
spożywania napojów i artykułów żywnościowych, jeżeli może to spowodować zabrudzenie 
pozostałych pasażerów lub zanieczyszczenie pojazdu; przebywania w łyżworolkach lub wrotkach, 
używania deskorolek, rowerów etc.; wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu podczas 
jazdy lub postoju; żebrania; kwestowania; handlu obwoźnego; nalepiania plakatów i ogłoszeń; 
rozrzucania i rozdawania ulotek oraz materiałów reklamowych; zakłócania w inny sposób spokoju 
pasażerów, 

10. Organizator nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku przerw, opóźnień w ruchu pojazdu lub 
zmian kierunku jazdy pojazdu spowodowanych siłą wyższą, zatorami komunikacyjnymi, 
zamknięciem lub blokadą ulic, torowisk, zmianami organizacji ruchu, przyczynami natury 
techniczno-eksploatacyjnej lub zarządzeniami wydawanymi przez organy nadzoru ruchu drogowego 
lub inne organy uprawnione do wydawania zarządzeń i poleceń o charakterze porządkowym lub 
administracyjnym. 

11. Osoby uciążliwe, zagrażające bezpieczeństwu lub porządkowi mogą być usunięte z pojazdu, 
przystanku, bądź niedopuszczone do przewozu. 

12. W przypadkach nadzwyczajnych, takich jak np. zagrożenie zdrowia lub życia, popełnienie 
przestępstwa, rażące naruszenie przepisów porządkowych lub inne poważne zakłócenie porządku 
publicznego, obsługa pojazdu uprawniona jest do zmiany ustalonej trasy przejazdu w celu 
skorzystania z pomocy odpowiednich służb lokalnych, w szczególności Policji, Straży Miejskiej, 
jednostki ratowniczo-gaśniczej, placówki służby zdrowia. 

13. Na przystankach i podczas pieszego poruszania się uczestnicy Wycieczki obowiązani są przestrzegać 
przepisów ruchu drogowego. 

14. Niniejszy Regulamin jest udostępniany uczestnikom Wycieczki poprzez wywieszenie go w ogólnie 
dostępnym miejscu w pojeździe i obowiązuje uczestników Wycieczki od momentu wejścia 
do pojazdu. 


