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załącznik 6

Regulamin uczestnika wycieczki
I

Uczestnik wycieczki zobowiązany jest:
1.

Do posłuszeństwa i wykonywania poleceń kierownika wycieczki oraz opiekunów.

2.

Stosować się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez opiekunów lub przewodników.

3.

Do nie oddalania się od grupy.

4.

Realizować zaplanowany program wycieczki.

5.

Do przestrzegania punktualnego stawiania się w miejscach zbiórek.

6.

Do zgłaszania opiekunowi niedyspozycji; zabrania się przyjmowania leków bez wiedzy opiekuna.

7.

Spożywania i posiadania wszelkich używek (alkohol, papierosy, narkotyki); w przypadku stwierdzenia
posiadania ich lub spożycia, kierownik wycieczki jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia
rodziców.

8.

Do przestrzegać wewnętrznych regulaminów ośrodków wypoczynkowych (cisza nocna, porządek).

9.

Zachowywać się stosownie do miejsca pobytu (nie krzyczeć, nie niszczyć przyrody, nie rozpalać ogniska
w miejscach niedozwolonych).

10. Dbać o bezpieczeństwo swoje i innych
11. Uzyskania zgody wychowawcy/opiekuna na wchodzenie i kąpiel w akwenach wodnych.
12. Posiadać odpowiednie wyposażenie (odpowiedni strój i ekwipunek w zależności od rodzaju wycieczki).
II

Uczestnik nieprzestrzegający regulaminu podlegać będzie karom ujętym w Statucie Szkoły.

III

Opiekunowie nie odpowiadają za telefony, aparaty fotograficzne i inny sprzęt oraz pieniądze uczniów.

IV

W razie nieprzestrzegania powyższego regulaminu opiekunowie natychmiast poinformują rodziców ucznia
o niewłaściwym zachowaniu.

V

Za szkody materialne i zdrowotne wynikłe z nieprzestrzegania regulaminu odpowiedzialność finansową
ponoszą rodzice/opiekunowie.

VI

Za naruszenie pkt. I. 7. regulaminu rodzice będą zobowiązani do odebrania dziecka z wycieczki na własny koszt.

VII Rodzice ponoszą odpowiedzialność prawną za wypadek do jakiego dochodzi, gdy ich dziecko nie przestrzega
regulaminu wycieczki i regulaminu obiektów i miejsc w których przebywa.
VIII Uczestnicy potwierdzają własnoręcznym podpisem fakt zapoznania się z regulaminem i zobowiązują się
przestrzegać zawartych w nich zasad.
……………………………………………………………………
/data i podpis kierownika wycieczki/

Z miłości i pasji do dzieci

Podpisy uczniów potwierdzające zapoznanie się z regulaminem i jej programem.
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