
Regulamin wyjazdu zimowego Korony Młodych

1. Koordynatorem  zimowego  wyjazdu  integracyjno-szkoleniowego  (zwany  dalej  „wyjazdem")  jest
Zarząd  Krajowy Korony  Młodych.  Numer  kontaktowy  do  koordynatora  wyjazdu:  +48  721-721-872.
Adres email: ferie@koronamlodych.pl

2. Wyjazd  ma  charakter  integracyjno-szkoleniowy  i  organizowany  jest  w  ramach  działalności
partyjnej. Celem wyjazdu jest zintegrowanie młodzieży i pogłębienie przez nich wiedzy w zakresie
politycznym, historycznym, ekonomicznym, religijnym i społecznym.

3. Wyjazd odbywa się w terminie od 13 do 15 stycznia 2023 roku. Nocleg dla uczestników jest planowany 
w Moon Hostel Warszawa (ul. Foksal 16, Warszawa). Planowe wykłady i inne zajęcia odbywać się będą w 
budynku Sejmu RP (ul. Wiejska 4/6/8, Warszawa). Rozpoczęcie planowane jest na godzinę 14.00 w piątek. 
Zakończenie około godziny 17.00 w niedzielę. Zakwaterowanie w ośrodku możliwe jest od godziny 12.00.

4. Koszt wyjazdu wynosi 180 PLN. Kwotę tę należy wpłacić w całości najpóźniej do 19 grudnia 2022 roku 
na numer konta: 07 1020 1026 0000 1502 0557 0009. W tytule przelewu należy wpisać "Darowizna” oraz 
imię i nazwisko. W cenę wchodzą dwa noclegi oraz upominki dla prelegentów. Koszty posiłków i dojazdu 
uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. Osoby, które nie będą nocować z grupą w ośrodku wpłacają 
20% kosztów wyjazdu (36 PLN).

5. Uczestnikami mogą być osoby w wieku od 13 do 26 lat.

6. Uczestnicy wyjazdu zobowiązują się do stosowania się do poleceń wydawanych przez organizatora 
i osoby przez niego upoważnione.

7. Uczestnicy wyjazdu:
a) nie oddalają się od grupy bez uprzedniego zgłoszenia opiekunowi i uzyskania zgody;
b) przestrzegają zakazu spożywania alkoholu, palenia papierosów, zażywania narkotyków i innych 
środków odurzających;
c) dbają o czystość, ład i porządek w miejscach, w których przebywają;
d) ponoszą koszty za spowodowane zniszczenia lub uszkodzenia mienia (w przypadku osób 
niepełnoletnich koszty ponoszą rodzice);
e) przestrzegają ustalonych godzin ciszy nocnej.

8. Uczestnik, który złamie regulamin może zostać usunięty z wyjazdu bez możliwości zwrotu kosztów. 
W przypadku osób niepełnoletnich konieczne będzie odebranie dziecka przez rodziców.

9. Uczestnicy są zobowiązani posiadać ze sobą dowód osobisty.

10. Uczestnicy są zobowiązani do uczestniczenia we wszystkich punktach wynikających z planu wyjazdu.

11. Wszyscy uczestnicy wyjazdu są zobowiązani do zachowania odpowiedniego ubioru w 
czasie przebywania w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej.

12. Potwierdzeniem udziału w wyjeździe jest zgoda rodzica (w przypadku osób niepełnoletnich) lub 
deklaracja uczestnika wyjazdu (w przypadku osób pełnoletnich) oraz wpłacenie należnej sumy pieniędzy 
w terminie określonym powyżej. Dokumenty wyżej wspomniane będą wysyłane zgłoszonym osobom w 
wiadomości e-mail wraz z dalszą instrukcją i najważniejszymi informacjami.
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