
REGULAMIN WYCIECZKI 

 

Prawa i obowiązki uczestników wycieczki 

1. Przestrzeganie Statutu Zespołu Szkół Sióstr Urszulanek oraz regulaminów, zachowywanie się w sposób 

zdyscyplinowany i kulturalny.  

2. Stosowanie się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez opiekunów  

lub przewodników.  

3. Punktualne stawienie się na zbiórki podczas wycieczki w miejscach wyznaczanych  

przez kierownika wycieczki. 

4. Uczestniczenie w zajęciach przewidzianych w programie. 

5. Korzystanie z pomocy i opieki kierownika i opiekunów wycieczki.  

6. Zabranie na wycieczkę przyjmowanych leków związanych z chorobą przewlekłą (jeżeli taka występuje) 

i dostarczenia informacji o tym fakcie, wpisanej przez rodziców w oświadczeniu lub samodzielnie –  

w przypadku osób pełnoletnich.  

7. Zabranie na wycieczkę dowodu tożsamości (lub legitymacji), a w przypadku osób niepełnosprawnych – 

legitymacji osoby niepełnosprawnej. W przypadku, gdy uczestnik wycieczki/wyjścia nie posiada 

legitymacji szkolnej, zgłasza ten fakt kierownikowi niezwłocznie po przybyciu na zbiórkę i ponosi 

wszelkie koszty związane z powstałymi z tego tytułu dopłatami.  

8. Przestrzeganie przepisów obowiązujących w miejscu pobytu, dotyczących m. in. stosowania urządzeń 

elektrycznych, ognia, przestrzegania ciszy nocnej, zachowania się na obszarach chronionych itp.  

9. Dbanie o otaczające mienie, posiadany bagaż oraz własność współuczestników wyjazdu.  

10. Pozostawienie czystości w środkach transportu i miejscach pobytu uczestników wycieczki.  

11. Informowanie kierownika lub opiekuna wycieczki o ewentualnych wypadkach, wyrządzonych 

szkodach lub innych istotnych problemach związanych z wycieczką.  

12. Odpowiednie przygotowanie się do wyjazdu, zgodnie z zaleceniami kierownika wycieczki,  

w zależności od jej rodzaju (np. obuwie, plecak, odzież wierzchnia itp.).  

13. Dbanie o higienę i schludny wygląd, a także dopasowanie stroju do charakteru wycieczki.  

Zakazy obowiązujące na wycieczce  

1. Zakaz posiadania i spożywania wyrobów alkoholowych, tytoniowych, narkotyków i innych środków  

o podobnym działaniu (również leków, jeżeli nie ma o tym informacji w oświadczeniu opiekunów).  

2. Zakaz samowolnego oddalania się od grupy.  

3.  Zakaz opuszczania bez zezwolenia środków transportu, zwiedzanych obiektów, zorganizowanych 

spotkań, wykładów, seansów i miejsc zakwaterowania itp.  

4.  Zakaz nawiązywania kontaktów intymnych oraz działań mogących zakłócać przebieg wycieczki  

lub zagrażać bezpieczeństwu jej uczestników. 

5.  Zakaz chodzenia w autokarze podczas jazdy ze względów bezpieczeństwa.  

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

konsekwencje zgodne z postanowieniami Statutu Szkoły.  
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(PODPIS UCZNIA) 


