
REGULAMIN 

 Kuligu na terenie Muzeum Wsi Radomskiej  

w związku z pandemią COVID-19 

 

1.  „KULIG” obejmuje zorganizowanie przejazdu zaprzęgiem ciągniętym przez pojazd tj. 

ciągnik na wyznaczonej trasie na terenie Muzeum. 

2. Trasa przejazdu ok 1,5 km. Maksymalna liczba uczestników to ok. 5 osób.  

3. Kulig nie upoważnia do zwiedzania  terenu Muzeum, wszystko odbywa się w wyznaczonym 

miejscu.  

4. Rezerwacji dokonujemy telefonicznie pod nr tel. 48 332 92 81. 

5. Kulig może się odbyć po wniesieniu określonej cennikiem opłaty, którą należy dokonać  

w godzinach otwarcia kasy gotówką, kartą płatniczą lub przelewem na konto na 3 dni 

robocze przed terminem kuligu. 

6. Wpłata jest możliwa w dniu kuligu lub wcześniej po zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu. 

7. Kulig rozpoczyna się punktualnie o wyznaczonej godzinie. 

8. W celach bezpieczeństwa wszyscy uczestnicy kuligu muszą dostosować się do wytycznych 

przez kierowcę pojazdu. 

9. Wszyscy uczestnicy kuligu powinni posiadać odpowiedni strój, obuwie i rękawiczki 

zabezpieczające przed zimnem.  

10. Dzieci poniżej 12 lat mogą uczestniczyć w kuligu tylko pod opieką osoby dorosłej.  

11. Podczas przejazdu kuligiem uczestnicy muszą pamiętać o zasadach:  

a) nie stawać na sankach podczas jazdy ,  

b) nie wkładać nóg między płozy sanek,  

c) nie trzymać rąk z przodu ani z tyłu sanek, gdyż grozi to zakleszczeniem palców  

z sąsiadującymi sankami,  

d) podczas upadku z sanek, staramy się jak najszybciej przemieścić na pobocze drogi, aby 

nie uderzyły w nas sanki znajdujące się za nami. 

12. We wszystkich miejscach pobytu, oraz w czasie przejazdu zaprzęgiem, uczestnicy 

zachowują się kulturalnie, przyzwoicie i przestrzegają zasad bezpieczeństwa. 

13. Zabrania się rzucania śniegiem podczas kuligu.  

14. Uczestnictwo w kuligu na małych saneczkach w razie niezachowania ostrożności grozi 

upadkiem, doznaniem urazów.  

15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności na mieniu i na osobie w związku  

z niezachowaniem szczególnej ostrożności przez uczestników kuligu. 

16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Klientów i związane z tym 

ewentualne uszczerbki na zdrowiu Klientów i osób w ich otoczeniu powstałe w trakcie 

świadczonych przez niego usług. 

17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki lub uszczerbki na 

zdrowiu spowodowane zachowaniem osób biorących udział w usłudze a będących pod 

wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. 

18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodności powstałe w trakcie realizacji 

kuligu z uwagi na nagłą zmianę warunków atmosferycznych, której nie dało się przewidzieć 

z odpowiednim wyprzedzeniem w czasie, gwarantującym prawidłowe dostosowanie rodzaju 

usług świadczonych przez Organizatora do panujących warunków atmosferycznych. 

19. Osoby korzystające z najmowanego terenu są obowiązane do dezynfekcji rąk w 

wyznaczonym miejscu przy wejściu. 

20. W sanitariatach znajdują się pojemniki z płynem do obowiązkowej dezynfekcji rąk. 



21. Najemca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów i zachowania odległości między 

uczestnikami nie mniejszej niż 2 m. 

22. Na terenie Muzeum i podczas jazdy obowiązkowo należy nosić maseczkę. 

23. Muzeum zapewnia 30- minutowe odstępy między rezerwacjami. 

 

 

 


