REGULAMIN WYCIECZKI DLA UCZNIÓW
Zachowanie człowieka w miejscach publicznych daje świadectwo o jego kulturze, może mieć
również wpływ na bezpieczeństwo wielu osób. Dlatego każdy uczestnik wycieczki
zobowiązany jest:

1. Zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny.
Stosować się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez opiekunów lub
przewodników.

2.

3. Kulturalnie odnosić się do opiekunów, kolegów i innych osób.
Traktować z należytym respektem obiekty zabytkowe i eksponaty muzealne,
przestrzegać regulaminów panujących w miejscach zwiedzanych.

4.

Nie śmiecić, nie niszczyć zieleni, nie płoszyć zwierząt, dbać o czystość, ład i
porządek
w miejscach, w których się przebywa.

5.

6. Nie oddalać się od grupy bez wyraźnego zezwolenia opiekuna.
Zauważoną nieobecność któregokolwiek z uczestników wycieczki zgłosić
natychmiast opiekunowi.

7.

8. W przypadku zagubienia się, pozostać w miejscu zagubienia i (o ile to możliwe)
skontaktować się natychmiast z grupą przez telefon.
Informować opiekunów o jakichkolwiek sytuacjach niebezpiecznych mogących
zagrażać
życiu
i zdrowiu uczestników wycieczki, zgłaszać wszelkie zauważone objawy złego
samopoczucia.

9.

10. Przestrzegać przepisów ruchu drogowego (przechodzenie po pasach, na zielonym
świetle)
i zachowywać ostrożność na ulicach i w innych miejscach, w których może grozić
jakiekolwiek niebezpieczeństwo.

11. Przed przejściem przez jezdnię należy zatrzymać się i poczekać na opiekuna, jezdnię
przekraczać w zwartej grupie tak, aby nie stwarzać utrudnień w ruchu drogowym.

12. W czasie jazdy stosować się do zaleceń i uwag kierowcy pojazdu oraz opiekuna
wycieczki.

13. W czasie jazdy nie wolno:
- przemieszczać się w autokarze i podróżować w pozycji stojącej,

- blokować zamków, samowolnie otwierać drzwi i okna,
- wyrzucać jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu .

14. W czasie postoju nie wolno:
- wychodzić na jezdnię,
- przechodzić na drugą stronę jezdni,
- oddalać się samowolnie od autokaru.

15. W miejscach noclegowych postępować zgodnie z obowiązującym tam regulaminem,
przestrzegać godzin ciszy nocnej.

16. Po zakończeniu podróży należy:
- przed opuszczeniem autokaru sprawdzić, czy na miejscu jest ład i porządek,
- upewnić się, czy zabrane zostały wszystkie bagaże.

17. Rodzice(prawni opiekunowie) ponoszą odpowiedzialność materialną za używany
przez swoje dziecko sprzęt w miejscu zakwaterowania oraz stan pomieszczeń, w których
ono przebywa.

18. W przypadku rażącego naruszenia przez ucznia regulaminu:
-zawiadamia się jego rodziców (prawnych opiekunów) oraz dyrektora szkoły,
-w przypadku wycieczek kilkudniowych rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są
do natychmiastowego odebrania dziecka z wycieczki na własny koszt.

19. W przypadku konieczności wezwania karetki w związku z naruszeniem regulaminu,
ewentualnymi kosztami obciążeni zostaną rodzice (prawni opiekunowie).

20. Organizator wycieczki nie ponosi odpowiedzialności za zaginione i zniszczone
rzeczy uczestnika wycieczki.

Pamiętaj!
Twoje zachowanie może mieć wpływ
na bezpieczeństwo innych osób!

