
 
 

 
 
                                                                    REGULAMIN 

WYCIECZEK STUDYJNYCH PO ATRAKCJACH I ZABYTKACH RZESZOWA 
 

Wycieczki odbywają się w ramach realizowanego zadania publicznego 
pn. „Rozwijanie pasji turystycznych Rzeszowa”  

 
Organizatorzy:  
wMiędzyszkolny Oddział PTTK w Przeworsku 
w Schronisko Młodzieżowe PTSM „ALKO” w Rzeszowie  
 
Wycieczki studyjne po atrakcjach i zabytkach Rzeszowa adresowane są do dzieci  
i młodzieży szkolnej oraz osób dorosłych z miasta Rzeszowa, których celem jest promocja ścieżek 
pieszych, tras rowerowych oraz budowanie pozytywnego wizerunku turystycznego miasta Rzeszowa 
w oparciu o atrakcyjność, bogatą tradycję i różnorodność kulturową, co pozytywnie wpłynie na 
zwiększenie ruchu turystycznego oraz podniesienie świadomości społecznej na temat własnego 
dziedzictwa poprzez upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki w środowisku dzieci i młodzieży 
szkolnej.  Zadanie będzie się również charakteryzowało zwiedzaniem Podziemnej Trasy Turystycznej 
„Rzeszowskie piwnice”, Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie oraz 
zabytków i  atrakcji turystycznych Rzeszowa. Udział w wycieczkach studyjnych jest bezpłatny. 
 
Harmonogram wycieczek studyjnych po atrakcjach i zabytkach Rzeszowa: 
 
4.06.2019 – 50 osób 
- Podziemna Trasa Turystyczna godz. 10.15, 10.30, 
- Muzeum Dobranocek godz.12.30, 
- zajęcia w Schronisku Młodzieżowym PTSM w Rzeszowie, Rynek 25, przed lub po zwiedzeniu 
   Podziemnej Trasy Turystycznej oraz Muzeum Dobranocek, 
- zwiedzanie  atrakcji i zabytków Rzeszowa odbywa się z nauczycielami i opiekunami grup, 
 
5.06.2019 – 50 osób 
- Podziemna Trasa Turystyczna godz. 10.15, 10.30 
- Muzeum Dobranocek godz. 12.00 
- zajęcia w Schronisku Młodzieżowym PTSM w Rzeszowie, Rynek 25, przed lub po zwiedzeniu 
   Podziemnej Trasy Turystycznej oraz Muzeum Dobranocek, 
- zwiedzanie  atrakcji i zabytków Rzeszowa odbywa się z nauczycielami i opiekunami grup, 
 
6.06.2019 – 50 osób 
- Podziemna Trasa Turystyczna godz. 10.15, 10.30 
- Muzeum Dobranocek godz. 12.30 
- zajęcia w Schronisku Młodzieżowym PTSM w Rzeszowie, Rynek 25, przed lub po zwiedzeniu 
   Podziemnej Trasy Turystycznej oraz Muzeum Dobranocek, 
- zwiedzanie  atrakcji i zabytków Rzeszowa odbywa się z nauczycielami i opiekunami grup, 
 
7.06.2019 – 50 osób 
- Podziemna Trasa Turystyczna godz. 12.00, 12.50 
- Muzeum Dobranocek godz. 13.30 
- zajęcia w Schronisku Młodzieżowym PTSM w Rzeszowie, Rynek 25, przed lub po zwiedzeniu 
   Podziemnej Trasy Turystycznej oraz Muzeum Dobranocek, 
- zwiedzanie  atrakcji i zabytków Rzeszowa odbywa się z nauczycielami i opiekunami grup, 
 



Postanowienia końcowe: 
1. Wycieczki studyjne po atrakcjach i zabytkach Rzeszowa (karta startowa) będą realizowane  
w dniach od 04.06 – 7.06.2019 roku po uzgodnieniu terminu z organizatorem. Szczegółowych 
informacji udziela Marian Dzimira, telefon: 605 144 102. Liczba miejsc jest ograniczona /maksymalnie 
200 osób/. 
2. Za prawidłową realizację wycieczki zespół /grupa, klasa/ otrzymuje zestaw nagród i upominków 
oraz dyplom za udział. 
3. Zgłoszenie udziału w zadaniu publicznym pn. „Rozwijanie pasji turystycznych Rzeszowa” jest 
równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników zadania 
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
r. (Dz.U.2018 poz.1000) oraz wyrażeniem zgody na umieszczanie zdjęć uczestników zadania na 
stronie internetowej www.ptsm-alko.pl wyłącznie w celach promocyjnych i informacyjnych  
o realizowanym zadaniu publicznym. 
4. Niniejszy regulamin wycieczek studyjnych oraz karta zgłoszenia znajduje się na stronie 
internetowej Schroniska Młodzieżowego PTSM „ALKO” w Rzeszowie www.ptsm-alko.pl . 
5. Ubezpieczenia uczestników dokonują jednostki delegujące lub uczestnicy dokonują ich we 
własnym zakresie. Opiekę nad dziećmi i młodzieżą podczas realizacji poszczególnych zadań sprawują 
nauczyciele i rodzice delegowani przez szkołę.  Za ewentualne wypadki i zdarzenia podczas realizacji 
poszczególnych zadań projektu organizator nie ponosi odpowiedzialności. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
„DOFINANSOWANO  Z  BUDŻETU  GMINY  MIASTO  RZESZÓW” 

 


