Załącznik nr 3

Regulamin
Bezpieczeństwa i zachowania się na wycieczce
dla uczniów
1. Uczestników wycieczki obowiązuje odpowiedni strój uzależniony od charakteru
wycieczki.
2. W czasie wycieczki obowiązują uczniów Statutu Szkoły i przepisy bezpieczeństwa.
3. Należy stosować się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez opiekunów
lub przewodników.
4. Nie wolno oddalać się od grupy bez wyraźnego zezwolenia opiekuna.
5. Należy kulturalnie odnosić się do opiekunów, kolegów i innych osób.
6. Uczeń zobowiązany jest uczestniczyć w zajęciach przewidywanych w programie, w
czasie ich trwania nie używać telefonu komórkowego.
7. Musi dbać o otaczające mienie, posiadany bagaż oraz własność współuczestników
wyjazdu.
8. Zobowiązany jest pozostawić czystość i porządek w miejscach pobytu uczestników
wycieczki.
9. Należy informować kierownika wycieczki o ewentualnych wypadkach, wyrządzonych
szkodach lub innych problemach związanych z wycieczką.
10. Uczestnik wycieczki musi przestrzegać przepisów obowiązujących w miejscach
noclegowych, w czasie jazdy autobusem, pociągiem lub innymi środkami
komunikacyjnymi oraz podczas zwiedzania, w szczególności:
 Poruszania się w zwartym szyku prawą stroną chodnika,
 Przekraczania jezdni w miejscu oznaczonym,
 Zachowania szczególnej ostrożności przy wsiadaniu do środków komunikacji,
 Wsiadania do autokaru za zgodą nauczyciela i zajmowanie wyznaczonego
miejsca,
 Opuszczanie autokaru za zgodą nauczyciela,
 Podczas jazdy zachowania ciszy i dyscypliny,
 Zakazu otwierania drzwi podczas jazdy oraz nie opierania się o drzwi,
 Zakazu chodzenia po autokarze podczas jazdy, siedzenia tyłem do kierunku jazdy,
wychylania się przez okno,
 Zabronione jest przewożenie przedmiotów, które mogą zagrozić życiu i zdrowiu
wszystkich uczestników podróży.
11. Cisza nocna obowiązuje w godz. 22.00-6.00. W tym czasie uczestnik nie może bez
zgody opiekuna opuszczać pokoju/domku. Przed ciszą nocną uczniowie oddają w
depozyt do kierownika wycieczki telefony komórkowe i inne urządzenia z dostępem
do Internetu i odbierają następnego dnia po śniadaniu.
12. Uczestników obowiązuje zakaz nagrywania głosu i obrazu urządzeniami
elektronicznymi oraz ich publikacji w Internecie (chyba, że uzyska zgodę od
kierownika wycieczki lub opiekuna).
13. Podczas wycieczki nie wolno palić, pić alkoholu, stosować środków odurzających.
14. Uczestnik nie może na własną rękę przyjmować żadnych leków.
15. Należy mieć przy sobie legitymację szkolną.
16. Uczestnik wycieczki ponosi odpowiedzialność za wszelkie sprzęty zabrane z domu
(aparat fotograficzny, mp3, mp4, telefon komórkowy itp.)
17. Kąpiel w akwenach możliwa jest tylko za zgodą opiekunów w obecności ratownika.

18. W przypadku wyjazdu na basen oraz podczas zwiedzania muzeów, parków
krajobrazowych itp. uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania
regulaminów tych obiektów.
19. Należy poinformować kierownika wycieczki lub opiekunów o ewentualnych
dolegliwościach.
W razie nieprzestrzegania regulaminu wobec uczestnika wycieczki zostaną
zastosowane kary przewidziane Statutem Szkoły, ponadto Rodzice zostaną
poinformowani o drastycznym złamaniu zasad zachowania i będą zobowiązani do
odebrania dziecka z miejsca pobytu.
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Podpis ucznia

Podpis rodziców (opiekunów prawnych)

