REGULAMIN WYCIECZEK
I Zasady wycieczek jednodniowych i kilkudniowych
Uczestnicy wycieczki:
1. Punktualnie przychodzą na miejsce zbiórki.
2. Są ubrani stosownie do warunków atmosferycznych, rodzaju wycieczki , posiadają

konieczne wyposażenie.
3. Zabierają ze sobą aktualną legitymację szkolną
4. Zażywają odpowiednie lekarstwo na chorobę lokomocyjną przed wyjściem z domu
(jeżeli jest taka potrzeba).
5. Wykonują wszystkie polecenia opiekunów.
6. Podczas jazdy autobusem nie opuszczają swoich miejsc, dbają o porządek, słuchają

kierownika wycieczki, pilota itp.
7. Podczas pieszych wycieczek po okolicy - nie oddalają się od grupy, nie niszczą
przyrody, nie płoszą zwierząt.
8. Papierki, pudełka, butelki od napojów wkładają do worków foliowych, a po
zakończeniu wycieczki wrzucają je do śmietnika.
9. Nie opuszczają swojego pokoju po godz. 21ºº, nie hałasują, dbają o porządek w

pokoju i w łazience.
10. W czasie gier sportowych – przestrzegają zasad bezpiecznej zabawy.
11. Przestrzegają zasad kulturalnego zachowania we wszystkich obiektach w miejscu

zamieszkania, podczas posiłków, na szlakach turystycznych; są punktualni.
12. Nie oddalają się samowolnie od grupy.
13. Zachowują się odpowiedzialnie i bezpiecznie, bezzwłocznie zgłaszają opiekunom
wszelkie przykre i niebezpieczne sytuacje.
14. Nie narażają na niebezpieczeństwo siebie i innych.
15. Ponoszą odpowiedzialność za wyrządzone przez siebie szkody i straty.
16. Stosują się do regulaminów obowiązujących w miejscu przebywania.
17. Podczas wycieczki zabrania się spożywania napojów alkoholowych, palenia

papierosów oraz zażywania innych używek
18. Nauczyciel ma prawo do sprawdzenia zawartości bagażu.
19. Uczniowie ponoszą odpowiedzialność za posiadany drogi sprzęt (np. aparaty
fotograficzne, telefony komórkowe itp.)
20. Uczestnicy wycieczki przed jej rozpoczęciem powinni zapoznać się z powyższym

regulaminem i go podpisać.

II Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad:
1) W czasie jazdy autokarem:
 nie wolno opuszczać swojego miejsca, wstawać, chodzić po autokarze;
 nie wolno wyrzucać przez okno resztek jedzenia, opakowań itp.;
 należy dbać o porządek wokół swojego miejsca, a śmieci wyrzucać do kosza lub
woreczka foliowego;
 na postojach nie wolno przebiegać przez ulicę, oddalać się od parkingu;
 w razie potrzeby uczestnik zobowiązany jest zabierać ze sobą odpowiednie lekarstwa
i powiadomić o tym fakcie kierownika wycieczki.
2) Podczas zwiedzania:
 należy przestrzegać regulaminu obowiązującego w zwiedzanym obiekcie;
 należy stosować się do poleceń przewodników i opiekunów grupy;
 pod żadnym pozorem nie wolno samodzielnie oddalać się od grupy;

 należy punktualnie przybywać na ustalone wcześniej miejsce zbiórki;
 ubranie uczestnika wycieczki musi być dostosowane do warunków pogodowych.
3) Na szlaku:
 bezwzględnie przestrzegać poleceń przewodnika;
 chodzić tylko wyznaczonymi szlakami;
 nie oddalać się od grupy;

 nie hałasować.
4) W ośrodku noclegowym:
 należy przestrzegać obowiązującego w miejscu noclegu regulaminu;
 po godzinie 21ºº nie wolno opuszczać swojego pokoju, hałasować, trzaskać drzwiami;
 należy dbać o porządek w pokoju i łazience;
 kulturalnie spożywać posiłek, zawsze pozostawiać po sobie porządek na stole;
 wyjeżdżając pozostawić miejsce noclegu w takim stanie jak je zastaliśmy;

 uczestnik wycieczki odpowiada za wyrządzone szkody materialne.
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