REGULAMIN WYCIECZKI TURYSTYCZNO – KRAJOZNAWCZEJ
W BIESZCZADY
w dniach 10 – 12 .06. 2019 r.

Statut Szkoły określa prawa i obowiązki ucznia zarówno w czasie pobytu w szkole jak
i czasie wycieczek szkolnych. W czasie wycieczki szkolnej każdy uczestnik zobowiązany jest
do przestrzegania niniejszego regulaminu, przepisów ruchu drogowego, regulaminów
dotyczących odwiedzanych miejsc, zasad bezpieczeństwa i innych zasad wynikających
z przepisów lokalnych.

Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do:
1. Złożenia pisemnego oświadczenia rodziców organizatorowi wycieczki w określonym
terminie oraz zabrania aktualnej legitymacji szkolnej
2.

Punktualnego stawienia się na miejsce zbiórki

3.

Przestrzegania obowiązujących zasad bezpieczeństwa i kultury osobistej

4. Dbania o dobre imię własne i szkoły
5. Przestrzegania zasad wyglądu i odpowiedniego ubioru w miejscach publicznych
6. Kulturalnego odnoszenia się do opiekunów, innych uczestników wycieczki i innych osób.
7. Bezwzględnego stosowania się do poleceń wydawanych przez opiekunów
i przewodników.
8. Nie oddalania się od grupy bez uprzedniego zgłoszenia opiekunowi i uzyskania od niego
zezwolenia.(W wypadku zgubienia się, należy zatrzymać się w miejscu, w którym straciło
się kontakt z grupą i skontaktować się telefonicznie z jednym z uczestników wycieczki
lub czekać na opiekuna.)
9. Przestrzegania przepisów ruchu drogowego i zachowania ostrożności na ulicach
i w miejscach, w których może grozić jakiekolwiek niebezpieczeństwo.
10. Stosowania zasad bezpieczeństwa i szczegółowych ustaleń w zależności od miejsca
pobytu.
11. Zgłaszania opiekunom informacji o wszystkich zagrożeniach mających wpływ na
bezpieczeństwo uczestników.
12. Traktowania z należytym szacunkiem zwiedzanych obiektów zabytkowych i eksponatów
muzealnych.
13. Nie śmiecenia, nie niszczenia zieleni, nie płoszenia zwierząt, nie hałasowania.

14. Zgłoszenia opiekunowi zastane usterki i zniszczenia po zakwaterowaniu w pokojach.
15. Ponoszenia kosztów za spowodowane zniszczenia lub uszkodzenia.
16. Postępowania w miejscach noclegowych zgodnie z obowiązującym tam regulaminem.
17. Przestrzegania godzin ciszy nocnej (6.30 – 22.00)
18. Przebywania w przydzielonych na nocleg pokojach w godzinach ciszy nocnej.
19. Przestrzegania bezwzględnego zakazu posiadania i spożywania alkoholu, palenia tytoniu
i zażywania środków odurzających.
20. Każdy uczestnik świadomie i aktywnie uczestniczy w realizacji programu wycieczki.
21. Miejsca i czas postoju określa harmonogram wycieczki
22. W czasie jazdy zabrania się wstawania i chodzenia po busie.
23. Zabrania się wyrzucać czegokolwiek z okien busa jak również należy zostawić po sobie
porządek.
24. Nie przyjmowania leków bez konsultacji z opiekunem.
25. Zgłaszania wszelkich symptomów złego samopoczucia, urazów, wypadków.
26. Szanujemy urządzenia i sprzęt w ośrodku, dbamy o czystość w pokojach.
27. Posiłki spożywamy w spokoju i ciszy.
28. Jesteśmy życzliwi i koleżeńscy, zawsze wykonujemy polecenia opiekunów.
29. Codziennie tworzymy miłą i życzliwą atmosferę.

Za nieprzestrzeganie regulaminu uczeń może być ukarany zgodnie z przepisami szkoły.
W przypadku uczniów łamiących zasady regulaminu lub dezorganizujących przebieg
wycieczki możliwe jest wcześniejsze zakończenie wycieczki dla tych uczniów. Decyzje
podejmuje kierownik wycieczki po konsultacji z opiekunami i Dyrekcją szkoły. Rodzic jest
zobowiązany do odebrania dziecka z miejsca pobytu w czasie wycieczki.

Krawce 06.06.2019
Kierownik wycieczki Urszula Góraj - Nurzyńska

