
Regulamin wycieczek 

 

1. Każdy  uczestnik wyjazdu/wycieczki zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem 

i bezwzględnego stosowania się do wszystkich jego punktów. 

2. W czasie trwania wycieczki/wyjazdu wszyscy uczestnicy bezwarunkowo mają 

podporządkować się wszystkim poleceniom kierownika, opiekunów, pilota wycieczki, 

przewodnika. 

3. Każdy uczestnik jest zobowiązany do ścisłego przestrzegania zasad bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i zachowania ostrożności na ulicach i w miejscach, w których może grozić 

jakiekolwiek niebezpieczeństwo. 

4. Zabrania się używania telefonów komórkowych podczas przemieszczania się. 

5. Nie wolno oddalać się od grupy bez zgody opiekuna. 

6. Każdy uczestnik wyjazdu/wycieczki zobowiązany jest zachowywać się w sposób kulturalny 

i zdyscyplinowany. 

7. Należy zgłaszać wszystkie niepokojące zdarzenia opiekunom (złe samopoczucie, skaleczenia, 

konflikty między uczestnikami itp.) 

8. Każdy uczestnik wyjazdu dba o czystość, ład i porządek miejsca, w którym przebywa. 

9. Każdy uczestnik wyjazdu/wycieczki zobowiązany jest do posiadania odpowiedniego  

do miejsca i warunków atmosferycznych ubioru. 

10. W czasie podróży autokarem/komunikacją miejską/pociągiem uczestnik zobowiązany jest: 

• zajmować wyznaczone przez opiekuna miejsce 

• nie przemieszczać się, nie siedzieć tyłem i na oparciu 

• nie otwierać samodzielnie drzwi 

• nie śmiecić i nie hałasować 

• nie jeść 

• uczniowie cierpiący na chorobę lokomocyjną winni przyjąć stosowne lekarstwa pod 

kontrolą osoby dorosłej i zaopatrzyć się w woreczki foliowe 

      11. Zabrania się posiadania i palenia papierosów (e-papierosów), posiadania i spożywania

 napojów alkoholowych i innych środków odurzających. 

     12. Każdy uczestnik wyjazdu/wycieczki zobowiązany jest dostosować się i przestrzegać 

regulaminów obowiązujących w ośrodku. (budynek, basen, lodowisko, muzeum itp.) 

     13. W przypadku niedostosowania się do powyższego regulaminu i zasad przepisów 

bezpieczeństwa zostaną wobec ucznia wyciągnięte konsekwencje ( łącznie z obniżeniem 

oceny z zachowania). 

     14. W przypadku naruszenia przez ucznia w sposób rażący regulaminu wycieczek kierownik 

zawiadamia jego rodziców/prawnych opiekunów oraz dyrektora szkoły. Rodzice/prawni 

opiekunowie zobowiązani są do niezwłocznego odebrania dziecka z wycieczki na własny 

koszt. 

    15. Za szkody wyrządzone przez dziecko  rodzice/prawni opiekunowie ponoszą koszty. 

 

 
 


