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Regulamin  

udziału w wycieczkach w ramach projektu „Przemyślane Szlaki” 

 

 

I  SPRAWY ORGANIZACYJNE 
1. Organizatorem wycieczek jest Fundacja Kresowe Centrum Nauki i Rozwoju „Perła Galicji”  

w partnerstwie z Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej w ramach projektu „Przemyślane 

szlaki” realizowanego na podstawie umowy z Województwem Podkarpackim. 

 

2. Organizator  zapewnia: 

a. przejazd busem,  

b. przewodnika i bilety wstępu do obiektów 

c. obiad kuchni regionalnej. 

3. Uczestnicy są zobowiązani do ubezpieczenia NNW we własnym zakresie. 

4. Każda wycieczka rozpoczyna się o godzinie 8.30 w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej  

w Przemyślu, ul Berka Joselewicza 1, kończy około godziny 18 tej na Parkingu obok Muzeum. 

5. Uczestnicy wycieczek są zobowiązani do posiadania maseczek oraz przestrzegania 

obowiązujących zasad dystansu społecznego. 

 

II  UCZESTNICY 

Wycieczki są adresowane do trzech grup odbiorców: 

1. przewodnicy turystyczni z Podkarpacia w szczególności pracujący z osobami z różnymi 

niepełnosprawnościami/barierami dostępności, 

w terminach: 21.09.2021r oraz 25.09.2021r 

Cel: zdobycie wiedzy o tej części Szlaku Architektury Drewnianej i nabycie umiejętności 

weryfikacji dostępności i atrakcyjności oferty obiektów dla osób z różnymi 

niepełnosprawnościami. 

 

2. przedstawiciele biur turystycznych z Polski, dziennikarze, blogerzy, przedstawiciele mediów 

z Polski,  

w terminach: 14.09.2021r oraz 16.09.2021r 

Cel: poznanie atrakcyjności Szlaku Architektury Drewnianej w tej części Podkarpacia. 
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3. nauczyciele szkół podstawowych i średnich, 

w terminach: 11.09.2021r oraz 18.09.2021r 

Cel: poszerzenie wiedzy oraz poznanie miejsc z możliwością realizacji zajęć dydaktycznych  

w terenie.  

 

III WARUNKI UCZESTNICTWA  

1. Warunkiem uczestnictwa w wycieczce jest przekazanie wypełnionego formularza 

zgłoszeniowego: 

- osobiście do Centrum Informacji Turystycznej w Przemyślu, ul Grodzka 1 lub  

- mailowo na adres: przemyslaneszlaki@perlagalicji.pl; 

2. O zakwalifikowaniu na wycieczkę decyduje kolejność zgłoszeń; 

3. Rekrutacja zostanie zakończona po wyczerpaniu miejsc w każdej grupie, kolejne zgłoszenia będą 

rejestrowane na liście rezerwowej. Zaplanowano 40 miejsc dla każdej grupy odbiorców (średnio 

20 osób w każdym terminie); 

4. Uczestnictwo w wycieczce jest bezpłatne; 

5. Każda osoba może uczestniczyć tylko w jednej wycieczce; 

6. Decyzję o zakwalifikowaniu podejmuje Organizator i niezwłocznie przekazuje informację 

telefonicznie lub e-mailowo na kontakt podany w formularzu zgłoszeniowym. 

Decyzja nie podlega odwołaniu; 

7. Rezygnacja osoby zakwalifikowanej z udziału w wycieczce może nastąpić najpóźniej na 24 

godziny przed rozpoczęciem wycieczki, informację należy przekazać telefonicznie na  

nr: 607 202 940 lub 790 300 526.  W przypadku braku informacji w/w terminie osoba może 

zostać zobowiązana do zwrotu  kosztów poniesionych przez Organizatora do wysokość 200 zł. 

8. Zgłoszenie uczestnictwa w wycieczce jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 

danych osobowych dla potrzeb Organizatora Wycieczek  zgodnie z ustawą o ochronie danych 

osobowych. 
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IV   PROGRAM WYCIECZEK 

1. W programie każdej wycieczki znajdują się: 

a. Rozpoczęcie w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej – wprowadzenie do programu, 

opowieści o historii Ziemi przemyskiej w oparciu o ekspozycję Muzeum - wystawa „Credo 

na dwa głosy”;   

b. Chotyniec – zwiedzanie cerkwi greckokatolickiej pw. Narodzenia Przenajświętszej 

Bogurodzicy. Drewniana cerkiew z 1615 r. we wnętrzu zachowana polichromia figuralno-

ornamentalna z 1735 i zapewne 1772 r. Cerkiew od roku 1990 nadal użytkowana przez 

kościół greckokatolicki. W 2013 roku obiekt został wpisany na listę dziedzictwa UNESCO; 

c. Lubaczów – Muzeum Kresów w Lubaczowie. Zbiory muzeum liczące obecnie ponad 6 tys. 

Eksponatów zostały zgromadzone w czterech działach: archeologicznym, historycznym, 

etnograficznym i artystycznym; 

d. Radruż – zwiedzanie zespołu cerkiewnego. Zespół cerkiewny – dawna greckokatolicka 

cerkiew parafialna pw. Św. Paraskewy. Świątynia wzniesiona w końcu XVI w. Należy do 

najcenniejszych świątyń drewnianych w Polsce. W 2013 roku została wpisana na listę 

zabytków dziedzictwa UNESCO; 

e. Horyniec Zdrój- miejscowości uzdrowiskowa o nielicznym w Polsce typie uzdrowiska 

nizinnego. 

 

2. Szczegółowy program każdej wycieczki będzie dostosowany do założonego celu i uzależniony od 

ograniczeń będących skutkami pandemii. Ostateczny program będzie dostępny najpóźniej na  

2 dni przed terminem realizacji na stronie www. perlagalicji.pl w zakładce Przemyślane szlaki. 

 

V  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie sprawy sporne i te, nieujęte w regulaminie będą rozstrzygane przez Organizatora. 

    

    

 


