
REGULAMIN WYCIECZKI  

1. Uczeń może wziąć udział w wycieczce za pisemną zgodą rodziców.
2. Wszystkich uczestników obowiązuje ustalony program wycieczki i rozkład dnia.
3.  Wszystkich  uczestników  obowiązuje  przestrzeganie  zasad  bezpiecznego  zachowania  się  w
mieście, przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych i kodeksu ruchu drogowego.
4. W trakcie podróży zabrania się:
a)  palenia  tytoniu  i  papierosów  elektronicznych,  spożywania  napojów  alkoholowych  i  innych
używek.
b)  przemieszczania  się  po  autokarze,  podróżowania  w pozycji  stojącej  oraz  tyłem do kierunku
jazdy, spania oraz siedzenia na podłodze autokaru.
c) zaśmiecania autokaru .
d) w trakcie podróży nie wolno oddalać się od grupy bez pozwolenia opiekuna.
5. W trakcie całego pobytu obowiązuje bezwzględny zakaz:
a) samodzielnego (bez zgody opiekuna) oddalania się od grupy,
b) opuszczania obiektu zakwaterowania,
c) spożywania alkoholu w jakiejkolwiek postaci,
d) palenia papierosów i papierosów elektronicznych,
e) zażywania narkotyków i innych środków o podobnym działaniu (np. tzw. dopalaczy).
6. Uczestnicy są bezwzględnie zobowiązani do przestrzegania regulaminu obiektów, w których są
zakwaterowani oraz zachowania porządku.
7. Cisza nocna w miejscach zakwaterowania zaczyna się o godz. 22:00 i trwa do godz. 6:00 rano, w
tym czasie  należy zachować absolutny spokój.  Po  godz.  22:00 obowiązuje  bezwzględny zakaz
samodzielnego opuszczania obiektu.
8.  Wszystkich  uczestników  obowiązuje  nakaz  podporządkowania  się  poleceniom  kierownika
wycieczki.
 9. Bezwzględnie należy przestrzegać umówionych przez grupę godzin zbiórek, przyjścia i wyjścia.
10.  W  trakcie  pobytu  zabronione  są  także  spotkania  z  nieformalnymi  organizacjami  oraz
nawiązywanie kontaktów intymnych. 
11. Regulamin obowiązuje od momentu zbiórki przed wyjazdem do momentu powrotu z wycieczki
pod szkołę.
12.  Za  wszelkie  szkody materialne  wyrządzone  przez  ucznia  odpowiada  sam uczeń,  a  koszty
ewentualnych napraw ponoszą jego rodzice. 
13.  W razie  złego samopoczucia,  choroby,  zagrożenia,  dostrzeganych niepokojących sytuacji  w
trakcie pobytu, należy natychmiast niezależnie od pory dnia i nocy zgłosić to opiekunom. 
14. Zakup posiłków i upominków w miejscach pobytu grupy ma odbywać się w liczbie co najmniej
dwóch osób spośród uczestników.

Oświadczam,  że  zapoznałem/zapoznałam  się  z  regulaminem   i  zobowiązuję  się  do  jego
przestrzegania

Imię i nazwisko ucznia         Podpis ucznia
…………………………….. …..........................


