Regulamin wycieczek
Podczas

wyjazdu

wszyscy

uczestnicy

zobowiązani

są

do

posłuszeństwa

i wykonywania poleceń kierownika wycieczki oraz opiekunów.
Należy zachowywać się w sposób kulturalny i zdyscyplinowany.

W autokarze
1. Zabrania się jedzenia i picia (czas na posiłek jest wyznaczony podczas wycieczki).
2. Nie wolno chodzić, zamieniać miejsc oraz zostawiać śmieci.
3. Jeżeli któryś z uczestników wycieczki ma chorobę lokomocyjną, należy zgłosić ten
fakt opiekunowi wycieczki i usiąść w przednich miejscach autokaru.
4. Dozwolone jest korzystanie z urządzeń typu telefon komórkowy, tablet, za które
uczestnik wycieczki jest odpowiedzialny.

Podczas wycieczki
1. Zabrania się samowolnego oddalania od grupy.
2. Należy przestrzegać punktualnego stawiania się w miejscach zbiórek.
3. Wszelkie niedyspozycje trzeba zgłaszać opiekunowi; zabrania się przyjmowania
leków bez wiedzy opiekuna.
4. Należy zachowywać się stosownie w miejscach pobytu, tzn. miejscach zwiedzania,
rozrywkowych czy miejsc żywieniowych (nie krzyczeć, nie niszczyć przyrody, nie
śmiecić, nie dotykać eksponatów, itd.).
5. Dbać o bezpieczeństwo swoje i innych.
6. Uczestnicy wycieczki są zobowiązani do ubierania się w odzież stosowną do
warunków i miejsca wyjazdu.
7. Posiadać legitymację szkolną.
8. O wszelkich nieprawidłowościach zauważonych w czasie wycieczki, należy
natychmiast informować opiekuna lub kierownika wycieczki.
9. W przypadku, kiedy uczestników wycieczki oprowadza przewodnik, należy słuchać
go i stosować się do jego wskazówek.
10. W miejscach noclegowych należy przestrzegać wewnętrznych regulaminów ośrodków
wypoczynkowych (cisza nocna, ład i porządek).
11. W czasie pobytu w ośrodku (pensjonacie, hotelu, innym miejscu zakwaterowania)
uczniów obowiązuje: przestrzeganie ustalonego dziennego harmonogramu zajęć;

utrzymywanie ładu i porządku w zajmowanych pokojach; przestrzeganie zasad
kultury.
12. W czasie pobytu w ośrodku uczniom nie wolno:
 opuszczać ośrodka bez zgody opiekunów;
 wychylać się przez okna i balkony;
 zachowywać się hałaśliwie; psuć i niszczyć sprzęt;
 narażać zdrowie i życie własne oraz cudze;
 korzystać z urządzeń sportowo – rekreacyjnych bez zgody i nadzoru opiekunów.
13. Podczas noclegu od godz. 22:00 obowiązuje cisza nocna. Każdy z uczestników
wycieczki udaje się na odpoczynek do swojego pokoju.
14. W czasie ciszy nocnej uczeń przebywa w swoim pokoju w ciszy i przy zgaszonym
świetle. Stosuje się do zasady: „Nawet jeżeli nie możesz spać – pozwól spać innym.”
15. Zachęcamy do dbałości o przyjazną i wesołą atmosferę tak, aby nikt nie czuł się
samotny i wyobcowany.
16. Za wszelkie wartościowe rzeczy, np. biżuteria, telefon komórkowy, tablet, pieniądze
odpowiada uczestnik wycieczki.
17. Uczestnicy potwierdzają własnoręcznym podpisem fakt zapoznania się z regulaminem
i zobowiązują się przestrzegać zawartych w nich zasad.

UWAGA!
Łamanie zasad zachowania się na wycieczce (stwarzanie sytuacji zagrożenia życia i zdrowia
własnego oraz innych uczestników) zobowiązuje kierownika lub opiekuna wycieczki do
natychmiastowego powiadomienia rodziców, co wiąże się z odebraniem dziecka przez
rodziców osobiście, na własny koszt. O zaistniałej sytuacji powiadomiony zostaje dyrektor
szkoły, a uczniowi zostaje obniżona ocena z zachowania.

