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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1. Регламент визначає загальні правила участі та реєстрації учасників Щецинських 

міських прогулянок українською мовою (далі – Прогулянки), які відбуватимуться у 

неділю, 19 червня, 17 липня, 21 серпня, 18 вересня 2022 року в м. Щецині. 

2. Організатором прогулянок є Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Sp. z o. o. з 

офісом в Щецині за адресою: ul. Tadeusza Wendy 8, 70 - 655 Szczecin, внесена до реєстру 

підприємців, який веде Міський Суд Щецина  - Центр у м. Щецині XIII Господарська 

Палата Національного Судового Реєстру, за номером KRS: 0000292505, NIP: 851-02-07-

224, REGON: 000145052. 

3. Тематика Прогулянок охоплює питання, пов'язані з широко зрозумілим туризмом 

і відпочинком. 

4. У кожній прогулянці пішки може брати участь до 40 осіб. 

5. Учасником Прогулянки може бути повнолітня та неповнолітня особа: 

а) особа, яка не досягла 16 років, лише під опікою дорослого з окремим квитком на 

Прогулянку, 

б) особа, якій виповнилося 16 років, після пред’явлення письмової згоди законного 

опікуна на участь у Прогулянці на початку Прогулянки. Зразок згоди батьків/опікуна на 

участь неповнолітнього додається у додатку № 1 до цього Регламенту. 

6. Опис Прогулянки та дати Прогулянок можна знайти на сайті: 

https://visitszczecin.eu/pl/kultura/583-progulyanki-po-schecinu-z-gidom-spacery-miejskie-po-

ukrainsku 

7. Через турботу про безпеку групи або кращу реалізацію Прогулянки (наприклад, в 

результаті погодних умов, випадкових ситуацій, епідемій) Організатор залишає за собою 

право змінювати програму Прогулянки або на її повне скасування. 

 

РЕЄСТРАЦІЯ ТА ОПЛАТИ 

1. Для участі в Прогулянках необхідно отримати безкоштовний квиток через систему 

Accredi, доступ до якої доступний на сайті: www.accredi.pl/szczecinUA або особисто в 

туристично-інформаційному центрі в Щецині, пл. Польського Солдата (pl. Żołnierza 

Polskiego 20), Szczecin - 70-551, телефон: +48 91 434 04 40, e-mail: cit@zstw.szczecin.pl, 

понеділок - субота 10.00-18.00, неділя 10.00-14:00. 

2. Кількість учасників Прогулянок обмежена. Участь у Прогулянках вирішуватиметься 

згідно послідовності придбання квитків. 

3. Отримання квитка в туристичному інформаційному центрі: 

а) Підтвердженням отримання квитка в Туристично-інформаційному центрі буде 

паперовий квиток із зазначеною датою Прогулянки. 

4. Отримання квитка через систему Accredi: 

a) Заповніть реєстраційну форму: вкажіть необхідні персональні та контактні дані, 

виберіть Прогулянку, зазначену за назвою та датою, та надайте необхідні згоди. 

б) Якщо Ви заповните форму один раз, Ви можете отримати до двох квитків на обрану 

прогулянку. 
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в) Дозволяється отримати додаткові квитки на іншу Прогулянку або для іншої особи, 

заповнюючи форму кілька разів, використовуючи ту саму адресу електронної пошти. 

г) Після заповнення реєстраційної форми та натискання кнопки «ДАЛІ» введені дані 

відображаються у вікні браузера для перевірки їх правильності. 

д) Якщо помічено помилку, введені дані можна виправити за допомогою кнопки 

«ЗМІНИТИ». Ви будете перекеровані на перший крок: Реєстрація, щоб змінити дані. 

е) Якщо дані правильні, Ви можете завершити процес реєстрації на подію за допомогою 

кнопки «ЗБЕРЕГТИ». 

є) Після натискання кнопки «ЗБЕРЕГТИ» Ви будете перекеровані у вікно Підсумку без 

можливості змінити дані. 

ж) На кроці: Підсумок на системній сторінці Accredi відобразиться інформація про статус. 

з) Підтвердженням отримання квитка через веб-сайт буде підтвердження-квиток, 

надісланий в електронному вигляді на адресу, зазначену в реєстраційній формі. Якщо Ви 

не отримали повідомлення з підтвердженням протягом 1 години, зверніться до 

Організатора. 

 

5. Участь у Прогулянці буде можлива після пред’явлення паперового квитка або в 

електронному вигляді та підписання в списку учасників на місці старту Прогулянки. 

6. Список учасників містить персональні дані: ім’я та прізвище, номер телефону, адресу 

електронної пошти. 

 

СКАСУВАННЯ ТА СКАРГИ 

1. Будь-які запитання, зауваження чи скарги щодо Прогулянок слід надсилати 

електронною поштою на адресу Організатора: sekretariat@zstw.szczecin.pl 

2. Придбані квитки Прогулянки не підлягають скасуванню або поверненню. 

3. Є можливість змінити реквізити Учасника Прогулянки. 

4. Зміни можна внести, звернувшись до Центру туристичної інформації в Щецині, за 

телефоном: +48 91 434 04 40, електронною поштою: cit@zstw.szczecin.pl або особисто: 

площа Польського Солдата, 20 (pl. Żołnierza Polskiego 20), Щецин. 

5. Подати скаргу має право лише Учасник Прогулянки. 

6. Скарги можуть бути надіслані не пізніше 14 днів з дня повідомлення Учаснику 

Прогулянки про ситуацію або подію, що спричинили скаргу. На момент подання скарги 

вирішальною є дата надходження скарги на адресу Організатора. Скарги, надіслані після 

закінчення зазначеного вище терміну, не розглядатимуться та не матимуть правових 

наслідків. 

7. У скарзі має бути зазначено ім’я, прізвище та адресу Учасника Прогулянки, а також 

детальний опис та зазначення причини скарги. 

8. Скарги розглядаються Організатором протягом 7 (семи) днів з дати їх подання. 

9. Про рішення Організатора Учасник Прогулянки буде повідомлений зворотним 

повідомленням, надісланим протягом 7 днів з дня розгляду скарги. Рішення 

Організатора за скаргою є остаточним. 
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10. Організатор залишає за собою право зберегти копію листування з Учасником 

Прогулянки. 

11. Скаргу можна подати українською, польською, англійською або німецькою мовами. 

12. Скарги щодо причин, що не залежать від Організатора або Партнера, розглядатися не 

будуть. 

 

ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ 

1. Під час Прогулянки учасники зобов'язані: 

а) дотримуватись інструкцій, наданих Організатором, включаючи гіда; 

б) поводитися культурно; 

в) з належною повагою ставитися до історичних будівель та музейних експонатів; 

г) застосовувати норми, що діють у відвідуваних місцях; 

2. Забороняється брати участь у Прогулянці особам у стані алкогольного або іншого 

сп’яніння. 

3. Учасник несе відповідальність за всі збитки, заподіяні ним та особами, які 

перебувають під його опікою під час Прогулянки. 

4. Учасники, які своєю поведінкою будуть перешкоджати здійсненню Прогулянки, 

можуть бути виключені з неї. 

 

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1. Регламент може бути змінений. Зміни будуть оприлюднені шляхом розміщення на 

веб-сайті www.visitszczecin.eu 

2. Участь у Прогулянці є вираженням згоди на прийняття даного Регламенту, згоди на 

обробку персональних даних та декларацією про відсутність протипоказань за станом 

здоров’я чи медичних показань для участі в Прогулянці. 

3. Участь у Прогулянці є вираженням згоди на безкоштовне використання та 

оприлюднення зображення Учасника Організатором та Містом Щецином, в межах 

розрахунку, промоції заходу та інших заходів, що проводяться Організатором та містом 

Щецин. 

4. Організатор залишає за собою право змінювати програму та гіда Прогулянки. 

5. У разі настання форс-мажорних обставин, що перешкоджають продовженню 

Прогулянки, або події, що загрожує здоров’ю чи життю учасників Прогулянки, 

Організатор залишає за собою право виправити маршрут і програму Прогулянки або 

скасувати її. 

6. Адміністратором персональних даних є Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Sp. z 

o.o., з офісом в Щецині (поштовий індекс: 70-655 Szczecin) за адресою: вул. Тадеуша 

Венди, 8. Інформаційне положення доступне на веб-сайті www.zstw.szczecin.pl. 

7. У питаннях, не передбачених положеннями цього Регламенту, застосовуються 

положення Закону про туристичні послуги, Цивільного кодексу та інші положення щодо 

захисту прав споживачів. Будь-які спори розглядатимуться загальним судом. 

 


