Regulamin - zasady uczestnictwa w imprezie:
1. Przejazd pociągami specjalnymi i udział w wycieczce są bezpłatne.
2. Przejazd pociągami odbywa się na podstawie zgłoszenia pocztą elektroniczną do dnia 19 września
2014 r. lub na stoisku SSKS na Dniach Transportu Publicznego w dniu 20 września 2014 r. Przydział
miejsc odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń.
3. Osoby zgłaszające się otrzymują pocztą elektroniczną lub osobiście potwierdzenie zgłoszenia.
Należy zabrać je ze sobą do pociągu.
4. Organizator może dopuścić udział osób wcześniej niezgłoszonych w miarę wolnych miejsc.
5. Zgłoszenie do udziału w imprezie lub wejście do pociągu oznacza akceptację niniejszego
regulaminu.
6. W pociągach nie mogą przebywać osoby pod wpływem alkoholu ani środków odurzających. Nie
wolno ich spożywać w pociągu.
7. W pociągach obowiązuje zakaz palenia.
8. W czasie wsiadania i wysiadania do i z pociągu należy zachować szczególną ostrożność i
postępować zgodnie ze wskazówkami obsługi pociągu. Kategorycznie zabronione jest wyskakiwanie.
9. Uczestnicy przejazdu są zobowiązani zachować szczególną ostrożność w czasie poruszania się w
pobliżu torów kolejowych i przestrzegać zaleceń obsługi.
10. Osoby nieprzestrzegające regulaminu mogą zostać poproszone o natychmiastowe opuszczenie
pociągu lub terenu kolejowego.
11. Dzieci w wieku poniżej 13 lat mogą uczestniczyć w przejeździe tylko pod opieką osoby dorosłej.
12. Uczestnicy przejazdu nie mogą zabierać ze sobą rowerów ani nieskładanych wózków dziecięcych
oraz dużego lub nieporęcznego bagażu.
13. Uczestnicy przejazdu są poinformowani, że warunki wsiadania i wysiadania na stacji Jeziorna
wymagają zachowania szczególnej ostrożności ze względu na brak normatywnych peronów. Z tego
też względu nie zlecamy obuwie bez wysokich obcasów. Osoby o ograniczonych możliwościach
poruszania się proszone są o wzięcie pod uwagę braku możliwości zapewnienia asysty ze strony
obsługi pociągu.
Zgłoszenia należy przesyłać na adres:
dnitransportu@gmail.com
do dnia 19 września 2014 r.
W zgłoszeniu należy podać kurs lub kursy pociągu, w których zgłaszający się chce uczestniczyć, imię i
nazwisko, nr telefonu kontaktowego oraz liczbę osób, których dotyczy zgłoszenie. Jedna osoba może
zgłosić maksymalnie 2 osoby dorosłe i dzieci podróżujące wraz z nią.

