
Ramowy regulamin wycieczki i obowiązki jej uczestników 

1. Uczniowie dostarczają kierownikowi pisemna zgodę od rodziców na udział w  wycieczce. 

2. Uczestnik ma obowiązek przybycia na miejsce zbiórki o wyznaczonej godzinie, w przypadku 

rezygnacji z wyjazdu w dniu wyjazdu – rodzice mają obowiązek telefonicznie powiadomić szkołę o 

zaistniałym fakcie. 

3. W czasie wycieczki obowiązują uczniów postanowienia statutu szkoły i przepisy bezpieczeństwa. 

4. Uczestników wycieczki obowiązuje odpowiedni strój uzależniony od charakteru wycieczki. 

5. Uczestnicy wykonują polecenia kierownika, opiekuna, pilota i przewodnika. 

6. Obowiązuje zakaz palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków, środków 

odurzających. W przypadku posiadania i zażywania zagrażających życiu używek rodzice lub prawni 

opiekunowie zostają powiadomieni w trybie natychmiastowym i uczestnik kończy wycieczkę, a 

rodzice lub opiekunowie prawni zobowiązani są odebrać dziecko z miejsca pobytu na własny koszt. 

7. Niedopuszczalne jest samodzielne oddalanie się od grupy. 

8. Uczestników obowiązuje punktualność i przestrzeganie regulaminu. 

9. W czasie postoju autokaru na parkingu należy ściśle przestrzegać zaleceń kierownika wycieczki oraz 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa. 

10. Wszyscy poruszają się zwartą grupą zgodnie z przepisami ruchu drogowego. 

11. W czasie marszu nie należy oddalać się od grupy, zachowywać swoje tempo marszu ( nie 

wyprzedzać, nie biegać ). 

12. Obowiązuje bezwzględny zakaz zabierania i używania ostrych narzędzi, środków pirotechnicznych i 

elektrycznych. 

13. W przypadku wyjazdów na basen, na narty oraz podczas zwiedzania muzeów, parków 

krajobrazowych, itp. uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminów tych obiektów. 

14. W miejscu zakwaterowania należy przestrzegać regulaminu placówki. 

15. W przypadku złego samopoczucia uczeń zgłasza się do kierownika wycieczki lub opiekuna. 

16. W środkach transportu uczestnik zajmuje miejsce wyznaczone przez opiekuna. 

17. W czasie jazdy autokarem uczestnikom zabrania się : zaśmiecania pojazdu, wstawania z siedzeń, 

spacerowania po pojeździe ,wychylania się przez okno. 

18. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu ,będą wyciągnięte konsekwencje zgodnie ze statutem 

szkoły. 

19. Pozyskane dane uczestników wycieczki / imprezy będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 


