REGULAMIN UDZIAŁU W WYCIECZCE „Kowno – miasto muzeów”

ORGANIZATOR:
Regionalny
w Białymstoku (RO PTTK)

Oddział

Polskiego

Towarzystwa

Turystyczno-Krajoznawczego

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) Numer telefonu do pilota wycieczki (wyłącznie w dniach 25-26.07.2020.) +48 570 701 900.
3) Kolejność zwiedzania obiektów może ulec zmianie.
4) Świadczenia zawarte w cenie wycieczki to: przejazd pociągiem Przewozy Regionalne „Polska-Litwa Regio
Special” na trasie Białystok – Kowno i Kowno – Białystok, opieka licencjonowanego pilota na całej trasie, usługa
polskojęzycznego przewodnika w Kownie (1 dzień), 1 nocleg w Hotelu Ibis*** w pokojach 2-osobowych z
łazienką, 1 śniadanie, 2 obiady, ubezpieczenie NNW Polska i KL Litwa.
Dodatkowo płatne (obligatoryjnie):
 wstęp do wytwórni alkoholi Stumbras – wraz z degustacją – 17 euro/os.

wjazd kolejką na punkt widokowy – 0,70 euro/os.
 wjazd na Panoramę na Kościele Zmartwychwstania – ok. 2,5 euro/os.
5) Ze względu na sytuację epidemiologiczną w Europie wymagane jest zachowanie reżimu sanitarnego podczas
wycieczki, tj. ochrona ust i nosa, dezynfekcja rąk, dostosowanie się do przepisów w tym zakresie
obowiązujących w kraju docelowym wycieczki.
PRZEKRACZANIE GRANICY PAŃSTWA:
1) Każdy uczestnik wycieczki musi posiadać dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport). Dowody będą
sprawdzane przez funkcjonariuszy straży granicznej podczas przejazdu pociągiem przez granicę.
2) Przed odjazdem z Białegostoku uczestnik powinien upewnić się, czy ma ze sobą dowód tożsamości. Osoby,
które zapomną dowodu tożsamości, nie będą mogły przekroczyć granicy i będą musiały we własnym zakresie
wrócić z ostatniej stacji kolejowej w Polsce do Białegostoku. W takim wypadku nie przysługuje tym osobom
zwrot kosztów wycieczki.
3) Uczestnik wycieczki zobowiązany jest zapoznać się z przepisami dotyczącymi limitów towarów i dóbr
przewożonych w obrębie krajów Unii Europejskiej. Uczestnik wycieczki odpowiada za siebie na podstawie
odrębnych przepisów celnych:

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/litwa
4) Walutą Republiki Litewskiej jest Euro. Na Litwie można także płacić kartą.
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