
REGULAMIN WYCIECZKI 

 

1. Podstawowym celem wycieczki jest realizacja celów: poznawczego, wychowawczego i 

rekreacyjnego.  

 

2. Relacje uczestnik – uczestnik 

 

a. szanujemy potrzebę prywatności, 

b. pamiętamy o istnieniu pojęcia „cudza własność”, 

c. dbamy o przyjazną i wesołą atmosferę tak, aby nikt nie czuł się samotny i wyobcowany, 

d. nie stosujemy przemocy, 

e. uznajemy istnienie odmiennego zdania na dany temat. 

 

3. Relacje uczestnik – opiekun, opiekun – uczestnik: 

 

a. szanujemy się nawzajem, 

b. uczestników obowiązuje stosowanie się do poleceń opiekunów. 

 

4. Każdy uczestnik wycieczki zobowiązany jest: 

 

- zapoznać się z zasadami regulaminu wycieczki, harmonogramem wycieczki oraz bezwzględnie do 

nich stosować i ich przestrzegać; 

- wykonywać polecenia oraz dostosowywać się do nakazów i zakazów wydawanych przez 

organizatorów (opiekun, kierownik, pilot, przewodnik i kierowca); 

- przybyć na miejsce zbiórki najpóźniej 15 min przed wyjazdem; 

- swoje przybycie zgłosić kierownikowi wycieczki; 

- w środkach transportu zająć miejsce w wyznaczone przez opiekuna; 

- bagaż podręczny umieścić na półce, większy w luku bagażowym; 

- w czasie jazdy nie spacerować, nie stawać na siedzeniu, nie wychylać się przez okno; 

- nie zaśmiecać pojazdu; 

- korzystać z urządzeń technicznych zgodnie z ich przeznaczeniem; 

- w czasie postoju i zwiedzania nie oddalać się od grupy bez zgody opiekuna; 

- dbać o higienę i schludny wygląd; 

- zachowywać się w sposób kulturalny i zdyscyplinowany. Twoje zachowanie może mieć wpływ na 

bezpieczeństwo innych osób! 

- nie oddalać się od grupy bez zgody opiekuna; 

- przestrzegać zasad poruszania się po drogach, transportu zbiorowego, bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego; 

- informować opiekunów o jakichkolwiek sytuacjach niebezpiecznych mogących zagrażać życiu i 

zdrowiu uczestników wycieczki; 

- zgłaszać opiekunowi wycieczki wszelkie objawy złego samopoczucia; 

- dostosowywać się do regulaminów obowiązujących w zwiedzanych obiektach; 

- dbać o czystość, ład i porządek w miejscach, w których się przebywa; 

- kulturalnie odnosić się do opiekunów, kolegów i innych osób; 

- pomagać kolegom słabszym, mniej sprawnym; 

- bezwzględnie przestrzegać zakazu palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz 

innych środków odurzających. 

 

W przypadku naruszenia przez uczestnika punktu 4 podpunkt „l” zawiadamia się jego rodziców 

(prawnych opiekunów). Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do natychmiastowego 

odebrania dziecka z wycieczki. W przypadku konieczności wezwania karetki w związku z naruszeniem 

tego punktu regulaminu kosztami obciążani są rodzice /prawni opiekunowie. 

 

 

 


