
REGULAMIN KORZYSTANIA Z PRZEWOZÓW MELEKSEM 

W RAMACH ZADANIA „LATO BEZ BARIER W KRAINIE GÓRNEJ ODRY” 

 

1. Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku 
realizuje zadanie pn. „Lato bez barier w Krainie Górnej Odry”, w ramach którego oferuje 
mieszkańcom i turystom odwiedzającym Stare Opactwo w Rudach oraz Park Krajobrazowy 
„Pocysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich” usługę zwiedzania parku pojazdem 
elektrycznym prowadzonym przez przewodnika zwaną dalej Usługą, wg zasad określonych 
w  niniejszym Regulaminie.  

2. Usługa trwa ok. 20 minut i odbywa się w języku polskim. Usługa jest wykonywana przez kierowcę-
przewodnika, który prowadzi pojazd elektryczny. Pierwszeństwo w przewozie mają osoby 
z  niepełnosprawnościami, osoby starsze oraz kobiety w zaawansowanej ciąży.  

3. Usługi realizowane będą w godzinach 9:00-19:00 pod warunkiem występowania odpowiednich do 
jej realizacji warunków atmosferycznych.  

4. Miejscem zbiórki ustala się Parking Główny przy Bazylice, ul. Cysterska 3, 47-430 Rudy.  

5. Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku 
zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia realizacji Usługi. 

6. Z zastrzeżeniem pkt 9 skorzystać z  Usługi może każda osoba zwiedzająca Stare Opactwo Cystersów 
w Rudach oraz Park Krajobrazowy „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”.  

7. Skorzystanie z  Usługi upoważnia do przejazdu pojazdem elektrycznym z kierowcą-przewodnikiem, 
na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, maksymalnie 7 osób równocześnie. 

8. Z Usługi mogą korzystać osoby, które ukończyły 7 lat. Osoby nieletnie, które nie ukończyły 18 roku 
życia, korzystające z Usługi pozostają przez cały czas pod pieczą swych opiekunów. Związek Gmin 
i  Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku nie zapewnia 
pieczy nad osobami, o których mowa w zdaniu pierwszym w czasie trwania Usługi. Opiekunowie są 
zobowiązani do pozostania z osobami, o których mowa w zdaniu pierwszym i  sprawowania nad nimi 
opieki przez cały czas trwania Usługi oraz do monitorowania zachowania swoich podopiecznych 
w  tym czasie.  

9. W czasie przewozu osoby korzystające z Usługi zobowiązane są siedzieć równomiernie na 
siedziskach i trzymać się poręczy, zakazane jest balansowanie, wychylanie lub wystawianie części 
ciała poza pojazd. Osoby korzystające z Usługi zobowiązane są stosować się do zaleceń kierowcy – 
przewodnika.  

10. Osoby korzystające z Usługi są zobowiązane do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz 
przestrzegania ogólnego Regulaminu Starego Opactwa w Rudach oraz Parku Krajobrazowego 
„Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”. 

11. Osoby uczestniczące w zwiedzaniu parku z przejazdem pojazdem elektrycznym prowadzonym 
przez kierowcę-przewodnika potwierdzają znajomość niniejszego Regulaminu.  



12. Korzystając z Usługi należy stosować się do wszystkich poleceń kierowcy-przewodnika 
obsługującego pojazd.  

13. Organizator nie bierze odpowiedzialności za skutki wypadków w wyniku nie stosowania się przez 
Uczestników do Regulaminu, nakazów i wskazówek kierowcy-przewodnika.  

14. Organizator zastrzega sobie możliwość do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu.   

 

 

                                                                                      27.07.2022 r. (-) Adam Wawoczny  

                                                                                                                 Dyrektor Związku 


