
 
REGULAMIN UDZIAŁU W WYCIECZCE „HISTORYCZNE GRODNO”  
 
ORGANIZATOR: PTTK Regionalny Oddział w Białymstoku 
 
Uprzejmie prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi wytycznymi dotyczącymi wyjazdu na Białoruś w dniach 
10.08.2019 r., 08.09.2019 r., 19.10.2019 r. 
 
UWAGI OGÓLNE 
 
1) Uczestnicy imprezy, biorąc w niej udział, wyrażają zgodę na bycie fotografowanym do celów dokumentacji 
imprezy. Zdjęcia mogą być następnie prezentowane na stronie internetowej Organizatora i/lub jego profilu na 
Facebook’u w celu promocji imprez. W przypadku braku zgody na fotografowanie, uprzejmie prosimy o 
zgłoszenie tego faktu pilotowi wycieczki i niebranie udziału w zdjęciach grupowych. 
2) Zgłoszenia na wycieczkę przyjmujemy do: 
- 7.08.2019 r. (na wycieczkę w dniu 10.08.2019 r.) 
- 30.08.2019 r. (na wycieczkę w dniu 8.09.2019 r.) 
- 11.10.2019 r. (na wycieczkę w dniu 19.10.2019 r.) 
Zgłoszenie uznajemy za pełne po otrzymaniu kserokopii strony paszportu ze zdjęciem. 
3) Wpłat na wycieczkę dokonujemy przelewem na konto RO PTTK nr 81 1020 1332 0000 1902 0322 8202 z 
dopiskiem „Grodno 10.08.” (lub „Grodno 08.09.” lub „Grodno 19.10.”) albo gotówką/kartą w biurze 
Organizatora przy ul. Sienkiewicza 53 lok. 3/3 w Białymstoku. 
 
PRZEKRACZANIE GRANICY 
 
1) Cena wycieczki zawiera opłatę za jednodniową przepustkę do Republiki Białoruś w ruchu bezwizowym na 
terenie „Parku Kanału Augustowskiego” obowiązującym na przejściu granicznym Kuźnica Białostocka - Bruzgi. 
2) Każdy uczestnik wycieczki musi posiadać paszport. Paszport powinien zawierać podpis i być ważny co 
najmniej 3 miesiące od dnia zakończenia wycieczki oraz koniecznie zawierać czyste strony (co najmniej dwie); 
3) Przed odjazdem autokaru z Białegostoku uczestnik powinien upewnić się, czy ma ze sobą paszport. Osoby, 
które zapomną paszportu, nie będą mogły przekroczyć granicy i będą musiały we własnym zakresie wrócić z 
przejścia granicznego do Białegostoku. W takim wypadku nie przysługuje tym osobom zwrot kosztów 
wycieczki. 
4) Każdy uczestnik wycieczki powinien posiadać równowartość 42 rubli białoruskich na każdy dzień pobytu – 
ok. 21 euro – jest to zapisane w regulaminie przepustek bezwizowych, ale w praktyce na wycieczkach 
grupowych nie jest to sprawdzane :-) 

 
 
PRZEPISY CELNE 
 
1) Uczestnik wycieczki zobowiązany jest zapoznać się z  przepisami dotyczącymi limitów towarów i dóbr 
wywożonych na Białoruś oraz przywożonych do Polski i  stosować się do nich.  
Wywóz na teren Białorusi 

http://poland.mfa.gov.by/pl/visit_Belarus/customs_formalities/ 
Przywóz na teren Polski 

https://granica.gov.pl/ebooking/ulotka_pl.pdf 
2) Uczestnik wycieczki odpowiada za siebie na podstawie odrębnych przepisów celnych – w przypadku 
niezastosowania się do nich i zatrzymania przez służby celne do kontroli, uczestnik zostaje na granicy, a 
autokar odjeżdża z przejścia granicznego, aby grupa mogła zrealizować program wycieczki. W takim wypadku 
nie przysługuje takiej osobie zwrot kosztów wycieczki. 
 
Regulamin sporządzono dn. 19.07.2019 r. 
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