
 

                                             REGULAMIN WYCIECZKI SZKOLNEJ 

 

I. Czynności przygotowawcze: 

1. Dostarczenie kierownikowi wycieczki pisemnej zgody od rodziców na udział w wycieczce oraz 

uiszczenie opłaty za wycieczkę w wyznaczonym czasie. 

2. Zobowiązanie do punktualnego stawiania się przed wyjazdem na zbiórce o wyznaczonej godzinie. 

3. w przypadku wcześniejszego przybycia na zbiórkę niż ustalona godzina, pozostanie pod opieką 

opiekunów (rodziców, osób najbliższych) lub świetlicy.  

4. Dostosowanie ubioru(stroju) do charakteru wycieczki i pory roku. 

 

II. Uczestnicy wycieczki: 

 

1. Zobowiązani są zapoznać się z regulaminem i harmonogramem wycieczki oraz bezwzględnie 

stosować się do zawartych w nim zapisów. 

2. Przestrzegają wszelkich poleceń wydanych przez organizatorów wycieczki (opiekuna 

wycieczki, przewodnika, kierowcę). 

3. Zachowują się w sposób kulturalny i zdyscyplinowany. Pamiętają o ważnej zasadzie: „Twoje 

zachowanie może mieć wpływ na bezpieczeństwo innych”. 

4. Przemieszczają się cała grupą, nie oddalają się bez zezwolenia opiekuna wycieczki 

5. Złe samopoczucie, wszelkie skaleczenia, czy inne objawy niedyspozycyjności bezzwłocznie 

zgłaszają opiekunowi wycieczki. 

6. Informują opiekunów o sytuacjach niebezpiecznych mogących zagrażać zdrowiu lub życiu 

uczestników wycieczki. 

7. Podporządkowują się regulaminowi obowiązującemu w miejscu przebywania, noclegu. 

8. Niezwłocznie informują opiekuna wycieczki o wszelkich nieprawidłowościach zauważonych w 

czasie wycieczki 

9. Nie zabierają na wycieczkę cennych przedmiotów 

10. W czasie postoju autokaru na parkingu ściśle przestrzegają zaleceń kierownika wycieczki. 

11. W przypadku wyjazdów na basen oraz podczas zwiedzania muzeów, parków krajobrazowych 

itp. uczestnicy wycieczki zobowiązują się przestrzegać regulaminów tych obiektów. 

 

III. W czasie podróży uczestnicy wycieczki: 

 

1. Zajmują wyznaczone miejsca w autokarze 

2. Nie przemieszczają się i nie stoimy w autokarze 

3. Nie otwierają i nie wychylają się przez okno jadącego pojazdu 

4. Nie otwierają drzwi, nie dotykają urządzeń w wyposażeniu pojazdu 

5. Nie wyrzucają przedmiotów z pojazdu, ani nie rzucają nimi 

6. Nie hałasują 

7. Dbają o czystość, ład i porządek w miejscach, w których będą przebywać. 

  

Wobec uczestników, którzy nie przestrzegają regulaminu wycieczki i zasad przepisów bezpieczeństwa, będą 

wyciągnięte konsekwencje zgodnie z zapisami w Statucie Szkoły. 

Zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem wycieczki do …………………………………………… 

organizowanej w dniu ……-……-………… roku i zobowiązuję się go przestrzegać. 

Każdy uczestnik składa osobisty podpis na odwrocie regulaminu.  

 

 

 


