
 

 

 

Zarządzenie  Nr 22/2020 

Prezesa Zarządu spółki  

Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o. 

z dnia 29 lipca 2020 roku 

 

 

w sprawie organizacji  imprezy  rekreacyjno–sportowej: wycieczki do Bałtowa przez Serockie 

Inwestycje Samorządowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.  

 

 

 

Na podstawie art. 201  ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych, 

tj. z dnia 22 lutego 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 505), oraz § 10 aktu założycielskiego spółki 

z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 27 sierpnia 2019 r. Serockie Inwestycje 

Samorządowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Serocku, przy  

ul. Rynek 21, zarządzam, co następuje 
 

§1 

 

1. Serockie Inwestycje Samorządowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Serocku zorganizuje w dniu 10 sierpnia 2020 r. imprezę  rekreacyjno–sportową  

pn „Wycieczka do Bałtowa”.  

2. Regulamin oraz program imprezy,  o której mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 1 do 

niniejszego zarządzenia.   

 

§2 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

 

 

 

 

 

  

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgnbtgiydg


 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 22/2020 
Prezesa Zarządu Spółki 

Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o. 
z dnia 29 lipca 2020 roku 

 

Regulamin wycieczki do Bałtowa 

Regulamin Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego 

10.08.2020 r. (poniedziałek) 

 

1. CEL IMPREZY 
- Kształtowanie postaw prozdrowotnych, 
- Możliwość zapoznania się z pięknem ziemi Ojczystej. 
 
 
2. ORGANIZACJA I OBSŁUGA IMPREZY 
Organizatorem wycieczki są Serockie Inwestycje Samorządowe  Sp. z o.o. 
Tel. 22 782 73 50 

Koordynator wycieczki – Anita Siemińska 

 
3. TERMIN 
10 sierpnia 2020r., godz. 07.00 parking przy boisku SIS Sp. z o.o.  (Kozłowski) 
Trasa: Serock – Bałtów 
odległość Serock – Bałtów – ok 230 km 
 
4. PROGRAM 
7:00 zbiórka 
Przejazd autokarem 
10:00 wejście do Kompleksu Bałtów 
10:30 JuraPark 
11:40 Sabatówka 
ok 12:40 obiad Przystocze 
13:40 Zwierzyniec Bałtowski 
14:40 Zwierzyniec Dolny 
15:15 Park Rozrywki 
ok 17:00 powrót do Serocka 
ok.20:00 Serock 
 
5. ZGŁOSZENIA 
Zapisy przez STREFĘ ZAJĘĆ/ 
dodatkowe informacje Anita Siemińska 508 550 028 
 

Cena 120zł/osobę zawiera: 

• przejazd do parku i powrót 



 

 

• atrakcje: JuraPark, Sabatówka, Zwierzyniec Bałtowski dolny/górny 

oraz Park Rozrywki NO LIMIT 

• ubezpieczenie 

• opiekę 

• obiad 

• przewodnika 

 

W przypadku chęci udziału rodziców wymagany jest kontakt z organizatorem: 

508 550 028. 

 

Przed wejściem do JuraParku każdy turysta zobowiązany jest do zapoznania się z 

niniejszym regulaminem. 

 

Informacje ogólne 

1. Podstawą zwiedzania i korzystania z atrakcji Bałtowskiego Kompleksu 

Turystycznego jest posiadanie ważnego biletu wstępu, opaski lub karty wstępu* 

2. Bilety i opaski można nabyć w kasie JuraParku, Parku Rozrywki oraz kasie 

Zwierzyńca Bałtowskiego. 

3. Zakupiony bilet i opaskę należy zachować do kontroli. 

4. Opaski wydawane przy zakupie biletów pakietowych muszą być zapięte na ręce. 

Opaski niezałożone, zerwane lub uszkodzone nie będą honorowane. Uwaga! 

Opaska jest jednorazowego użytku i nie daje możliwości wielokrotnego zapięcia. 

5. Bilety kompleksowe (opaski) są całodzienne. Czas pobytu na terenie obiektu 

ograniczony jest jedynie godzinami pracy parku. 

6. Bilety i opaski są jednoosobowe. 

7. Grupy zorganizowane (min. 25 osób) obsługiwane są kompleksowo w kasie 

JuraParku. 

8. Dostępność atrakcji na terenie Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego jest 

uzależniona od warunków atmosferycznych. 

9. Kasa nie zwraca pieniędzy za niewykorzystane atrakcje w przypadku złej pogody 

lub nagłej awarii technicznej. 



 

 

10. Kasa nie zwraca pieniędzy za niewykorzystane atrakcje. 

11. Atrakcje w pakietach nie podlegają wymianie. 

12. Z atrakcji w bilecie pakietowym można korzystać tylko w dniu zakupu biletu. 

Atrakcje biletów pakietowych nie przenoszą się na kolejne dni pobytu na terenie 

kompleksu. 

13. Kasy prowadzą sprzedaż biletów tylko na dzień bieżący. 

 

* Karty wstępu: 

– kartą wstępu na wyznaczone atrakcje Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego (karta 

mieszkańca gminy Bałtów, karta nauczyciela, karta VIP itp.) może posługiwać się tylko i 

wyłącznie jej właściciel, którego imię i nazwisko widnieje na awersie karty, 

– posiadacz karty ma prawo okazywać się tylko własną kartą i nie może udostępniać jej 

innym osobom, 

– posiadacz karty korzystając z oferowanych atrakcji ma obowiązek każdorazowego 

okazania karty wstępu, 

– pracownicy Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego mają prawo prosić posiadacza karty o 

okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość pod rygorem odmowy wstępu na teren 

obiektu. 

– karty stałego wstępu przysługują mieszkańcom gminy Bałtów po zakupie pierwszego biletu 

wstępu i za okazaniem dowodu osobistego. 

  

Przepisy porządkowe 

1. Parkowanie pojazdu dozwolone jest tylko we wskazanych miejscach 

parkingowych. Pojazd pozostawiony w miejscu niedozwolonym, zostanie usunięty na 

koszt właściciela pojazdu. 

2. Wszystkie parkingi JuraParku są bezpłatne. 

3. Ze względu na wzmożony ruch turystyczny na parkingach i drogach dojazdowych 

należy zachować szczególną ostrożność. 

4 . Obowiązuje całkowity zakaz wstępu osobom pod wpływem alkoholu lub innych 

środków odurzających. 

5 . Obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów na ścieżce edukacyjnej. 



 

 

6 . Zabrania się wprowadzania psów na teren parku bez smyczy i kagańca. Ze 

względów sanitarnych i estetycznych opiekunowie powinni usunąć wszelkie 

nieczystości pozostawione przez zwierzęta. 

7 . Obowiązuje całkowity zakaz wprowadzania psów na teren placu zabaw. 

8 . Za bezpieczeństwo dzieci znajdujących się na placu zabaw odpowiedzialność 

ponoszą wyłącznie opiekunowie. 

9 . Zabrania się wnoszenia do JuraParku przedmiotów powszechnie uznanych za 

niebezpieczne. 

10. Zabrania się wprowadzania rowerów na teren parku. 

11. JuraPark nie ponosi odpowiedzialności za zagubione przedmioty. 

12. Należy zachować szczególną ostrożność w pobliżu oczek wodnych znajdujących 

się na terenie obiektu. 

  

Zasady zwiedzania JuraPark 

1. JuraPark należy zwiedzać zgodnie z wyznaczonym kierunkiem po specjalnie 

przygotowanych trasach. 

2. W trakcie zwiedzania zabrania się przechodzenia przez ogrodzenia i dotykania 

eksponatów. 

3. Zabrania się wykorzystywania zdjęć wykonanych na terenie JuraParku w celach 

marketingowych, komercyjnych lub w publikacjach bez wcześniejszej, pisemnej 

zgody zarządcy obiektu. Zdjęcia wykonane na terenie JuraParku mogą służyć 

wyłącznie do celów prywatnych. 

4. Trasa JuraPark dostosowana jest do indywidualnego zwiedzania. 

5. Osoby zainteresowane skorzystaniem z usługi przewodnickiej po JuraParku 

powinny zgłosić się do kasy JuraParku bądź punktu przewodnickiego. 

 
 
Ogólne zasady bezpieczeństwa: 

 wszyscy pracownicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów 

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia w sprawie ustanowienia 

określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 



 

 

epidemii (Dz.U. z 2020 poz 697 i 750) oraz do przypominania naszym Gościom o 

obowiązujących przepisach, 

 każda osoba pracująca na terenie kompleksu wyposażona jest w środki 

ochrony osobistej: maskę/przyłbicę osłaniającą drogi oddechowe, rękawiczki, środki 

do dezynfekcji 

 każda osoba pracująca zna zasady bezpieczeństwa w związku z COVID-19 

 na terenie kompleksu znajdują się punkty do dezynfekcji rąk oraz odpowiednie 

instrukcje postępowania związane z bezpieczeństwem osobistym 

 udostępnione zostały wybrane węzły sanitarne, przy czym wszystkie tego typu 

miejsca są poddawane dezynfekcji na bieżąco, ograniczono przepustowość, tak aby 

korzystać z nich pojedynczo (nie dotyczy członków rodziny) 

 co godzinę dezynfekowane są klamki, poręcze i inne elementy wyposażenia i 

miejsca w których Goście przebywają. 

 przestrzenie poddawane dezynfekcji są czyszczone przez personel 

wyposażony w jednorazowe rękawiczki i maski ochronne/przyłbice 

 na terenie kompleksu dostępny jest ratownik medyczny, wyposażony w 

niezbędne środki ochrony zdrowia 

 w sprzedaży dostępne są pakiety z podstawowymi środkami ochronnymi 

(maska, rękawiczki) 

 na terenie obiektów o ograniczonym dostępie zostały wyznaczone dwie drogi 

komunikacji: jedna dla osób wchodzących, a druga dla osób wychodzących 

  

JuraPark 

Park zlokalizowany jest na powierzchni 3,5 ha. Wzdłuż kilometrowej ścieżki znajduje 

się blisko 100 modeli tych prehistorycznych zwierząt. W parku widoczne są strefy: 

spacerowa, plac zabaw, Muzeum Jurajskie oraz część gastronomiczna. 

1. Wejście – kasa biletowa: 

 Umieszczenie oznaczeń dotyczących bezpieczeństwa: 

 Oznaczenia kolejki – zachowaj wymagany odstęp (taśmy na powierzchni lub 

inny rodzaj oznaczenia) 



 

 

 Przy stanowisku obsługi klienta może znajdować się tylko jedna osoba lub 

jedna rodzina 

 Przy stanowisku obsługi umieszczone punkty do dezynfekcji rąk 

 Preferowana płatność kartą 

 Umożliwienie zakupu biletu on-line 

 Umożliwienie zakupu maseczki i rękawic 

 Obsługa oddzielona od klienta szybą lub pleksą 

 Po każdym kliencie dezynfekcja blatu 

 Obsługa wyposażona w rękawice, maseczki lub przyłbice 

 Ograniczamy przekazywanie wszelkich materiałów typu ulotki 

2. Ograniczenie liczby zwiedzających zgodnie z wytycznymi GIS. 

3. Na ścieżkach spacerowych oznaczenia dotyczące zasad bezpieczeństwa: 

zachowywanie odstępu, informacja o niedotykaniu eksponatów. 

4. Korzystanie z urządzeń typu wózki dla dzieci: po każdym użytkowniku dezynfekcja 

danego urządzenia 

 

Park rozrywki 

Obiekt na otwartej przestrzeni. Na terenie parku rozrywki znajdują się urządzenie 

zabawowe takie jak: rollercoaster, karuzele, kolejka górska, kolejki szynowe, euro-

bungy, statek piracki, dmuchaniec, gokarty. Przy każdym urządzenia obsługa steruje 

przepustowością. 

 Przy wejściu umieszczenie oznaczeń dotyczących bezpieczeństwa: 

 Oznaczenie kolejki do każdej atrakcji. 

 Przy każdej atrakcji punkt do dezynfekcji rąk. 

 Ograniczenie liczby korzystających zgodnie z obowiązującymi wytycznymi. 

 Dezynfekcja poręczy i uchwytów w określonych odstępach czasowych. 

 Wycofanie z obiegu żetonów na pojedyncze atrakcje. Możliwość zakupu 

pakietu rozrywka. 

 

 



 

 

Sabatówka 

Obiekt o charakterze parku tematycznego zlokalizowany w przestrzeni otwartej. Na 

trenie obiektu znajdują się miejsca zabaw dla dzieci, miejsce na pokazy artystyczne 

oraz kawiarnia. 

1. Wejście – kasa biletowa: 

 Umieszczenie oznaczeń dotyczących bezpieczeństwa: 

 Oznaczenia kolejki – zachowaj wymagany odstęp (taśmy na powierzchni lub 

inny rodzaj oznaczenia) 

 Przy stanowisku obsługi klienta może znajdować się tylko jedna osoba lub 

jedna rodzina 

 Przy stanowisku obsługi umieszczone punkty do dezynfekcji rąk 

 Preferowana płatność kartą 

 Umożliwienie zakupu biletu on-line 

 Umożliwienie zakupu maseczki i rękawic 

 Obsługa oddzielona od klienta szybą lub pleksą 

 Po każdym kliencie dezynfekcja blatu 

 Obsługa wyposażona w rękawice, maseczki lub przyłbice 

 Ograniczamy przekazywanie wszelkich materiałów typu ulotki 

2. Ograniczenie liczby zwiedzających zgodnie z obowiązującymi wytycznymi. 

3. Na ścieżkach spacerowych oznaczenia dotyczące zasad bezpieczeństwa: 

zachowywanie odstępu, informacja o nie dotykaniu eksponatów 

4. Kawiarnia – zastosowanie wytycznych dla lokali gastronomicznych. 

 

 

Zwierzyniec – część Dolna 

Mniejsza część Zwierzyńca zlokalizowana tuż obok stoku narciarskiego. Ma 

charakter mini zoo. Poprzez Zwierzyniec prowadzi ścieżka wzdłuż, której 

umieszczone są zagrody, woliery i specjalne domki dla zwierząt. 

 Przy wejściu umieszczenie oznaczeń dotyczących bezpieczeństwa: 

 Ograniczenie liczby korzystających zgodnie z obowiązującymi wytycznymi. 



 

 

 Dezynfekcja poręczy i uchwytów w określonych odstępach czasowych. 

 Brak możliwości głaskani i karmienia zwierząt. 

 

Punkty gastronomiczne    

– przygotowanie według wytycznych dla lokali gastronomicznych. 

 
 
PODSUMOWANIE 
 

Udostępniamy nasz kompleks w takim zakresie, który pozwala naszym Gościom 

odpocząć poprzez obcowanie z przyrodą w trakcie spaceru, jazdy rowerem czy 

spływu kajakiem. Jednoczenie mając na uwadze bezpieczeństwo Gości 

dostosowujemy kompleks tak, aby spełniał najwyższe wymogi sanitarne. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o., jako administrator danych, przetwarza dane osobowe  

w ramach tych procedur dla celów niezbędnych do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane 

dotyczą, lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d RODO), oraz dla celów niezbędnych ze względów 

związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed 

poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi, na podstawie ustawy o COVID-19 i w 

związku z wydanymi wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia, Ministra 

Edukacji Narodowej (art. 9 ust. 2 lit. i RODO). Dane nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym 

odbiorcom, ani też do państw trzecich. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby i podmioty 

upoważnione do przetwarzania danych oraz  uprawnione na podstawie przepisów prawa organy 

publiczne.  Dane są mogą być przechowywane do czasu oficjalnego zniesienia stanu epidemii. Osobie 

której dane dotyczą, przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, prawo ich uzupełniania   

i poprawiania. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych 

podane są w Polityce prywatności dostępnej w siedzibie i na stronie www Administratora. 


