
REGULAMIN TRANSPORTU  

 

Radsas Fun w cenie Imprezy Turystycznej (obozu/kolonii) zapewnia uczestnikom/dzieciom 

transport z wyznaczonych miejsc (dostępnych w zakładce „Transport” na stronie konkretnego 

obozu na stronie www.radsas-fun.pl) do ośrodka i z powrotem. Wybór Transportu 

Zbiorowego jest równoznaczny z akceptacją poniższego Regulaminu. 

• Klient (Opiekun Prawny/Rodzic) deklaruje chęć skorzystania z transportu zbiorowego 

wypełniając Formularz Rezerwacyjny obozu/kolonii. 

• Miejsca, daty i godziny zbiórek podane są w tabelkach w zakładce „Transport” na 

stronie konkretnego obozu, na który zapisany jest Uczestnik/Dziecko. 

• Uczestnicy/Dzieci zawsze podróżują pod opieką opiekuna-konwojenta. 

• Transport odbywa się autokarami lub pociągami PKP i busami. 

• Autokary oraz busy posiadają ważne badania techniczne, które są kontrolowane przez 

Służby Drogowe. 

• Uczestnicy/Dzieci korzystający z transportu łączonego (w nim PKP) zobowiązani są 

do posiadania dokumentu ważnej legitymacji szkolnej. Organizator nie ponosi 

odpowiedzialności za ewentualną dopłatę w wyniku nałożonej kary przez 

przewoźnika. Obowiązek jej uiszczenia spoczywa na Uczestniku/Dziecku. Jeśli 

Uczestnik/Dziecko nie może tego zrobić, na jego Opiekunie Prawnym/Rodzicu. 

• W przypadku braku legitymacji szkolnej polskiej szkoły, Opiekun Prawny/Rodzic jest 

zobowiązany poinformować o tym Organizatora. 

• Organizator, w przypadku transportu pociągiem PKP, poinformuje Opiekuna 

Prawnego/Rodzica nie później niż na 2 dni przed wyjazdem: o której godzinie ma 

stawić się na stacji, numer danego pociągu i numer wagonu, w którym będzie jechał 

jego podopieczny (Uczestnik/Dziecko). 

• Na stacjach pośrednich opiekun jadący z Uczestnikami/Dziećmi na danej trasie czeka, 

w trakcie postoju pociągu na stacji, na dosiadających się uczestników przy pierwszych 

drzwiach wagonu patrząc od czoła pociągu. Numer wagonu otrzymują Państwo w 

wiadomości sms, a także będą aktualizowane na stronie Internetowej w zakładce 

Transport, Opiekun-Konwojent jest ubrany w odzież z logo firmy oraz posiada 

dokładny wykaz Uczestników/Dzieci jadących daną trasą. 

• Adekwatna sytuacja będzie w drodze powrotnej. 

• Opiekun Prawny/Rodzic jest zobowiązany sprawdzić peron odjazdu/przyjazdu 

pociągu na własną rękę. 

• Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania transportu z danej miejscowości. O 

odwołaniu transportu Organizator powiadomi Uczestników/Dzieci oraz Opiekunów 

Prawnych/Rodziców najpóźniej na 7 dni przed Imprezą. 

• Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany środka transportu na autokar/bus/PKP. 

O zmianach organizator poinformuje Uczestników najpóźniej na 5 dni przed Imprezą. 

• Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godziny i miejsca zbiórki, o czym 

powiadomi Uczestników/Dzieci najpóźniej na 2 dni przed planowanym dniem zbiórki. 

• Organizator zastrzega sobie prawo do organizowania na trasie przesiadek. 

• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za fakt niestawienia się Uczestnika/Dziecka 

na miejscu zbiórki o wyznaczonej godzinie. 

• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za spóźnienia, odwołanie połączeń, zmiany 

rozkładu jazdy połączeń realizowanych przez PKP i wynajmowanych przewoźników. 

http://www.radsas-fun.pl/


• Organizator zapewnia Uczestnikom/Dzieciom w drodze powrotnej z Imprezy suchy 

prowiant (jeżeli przewidywany czas podróży wynosi więcej niż 4 godziny). 

• Uczestnicy/Dzieci cierpiący na chorobę lokomocyjną zobowiązani są do wzięcia 

odpowiednich leków przed podróżą oraz posiadania ich na drogę powrotną. 

• Nieskorzystanie z Transportu Zbiorowego przez Uczestnika/Dziecko nie zmniejsza 

kosztu Imprezy Turystycznej (obozu/kolonii). 

 

 


