
REGULAMIN WYCIECZKI POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Uczestnik wycieczki zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania 

regulaminu wycieczki 
2. Uczestnik wycieczki na 7 dni przed wyjazdem zobowiązany jest złożyć u 

kierownika wycieczki lub wyznaczonego opiekuna dokładnie wypełnioną pisemną 
zgodę rodziców 

3. Niedokładnie wypełniona zgoda rodziców uniemożliwia udział w wycieczce 
4. Brak zgody na wytyczne zawarte w zgodzie na wyjazd w punktach 

obligatoryjnych 1,2,3,4,6 uniemożliwia udział w wycieczce. 
5. Uczestnik wycieczki zabiera ze sobą legitymację szkolną, dowód osobisty lub 

paszport (dokumenty można zdeponować u kierownika wycieczki lub 
wyznaczonego opiekuna) 

6. Uczestnik wycieczki jest zobowiązany do wykonywania poleceń, nakazów              
i zakazów wydawanych przez kierownika lub opiekunów. 

7. Uczestnik wycieczki zachowuje się kulturalnie i jest zdyscyplinowany. 
8. Uczestnik wycieczki jest zobowiązany do punktualnego przyjścia na zbiórkę 
9. Na wycieczce nie wolno oddalać się od grupy bez zgody opiekuna (zawsze tego 

samego) 
10. Kierownik wycieczki i opiekunowie nie odpowiadają za telefony komórkowe        

i   inne cenne przedmioty zabrane przez dziecko na wycieczkę 
11. Uczestnik wycieczki jest zobowiązany do ubrania się zgodnie ze wskazówkami 

udzielonymi przez kierownika lub opiekunów na zebraniu organizacyjnym. 
12. Uczestnik wycieczki jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ruch 

drogowego podczas wycieczki 
13. Uczestnik wycieczki jest zobowiązany do przestrzegania regulaminów miejsc       

i obiektów na terenie których się znajduje 
14. Uczestnik wycieczki jest zobowiązany do kulturalnego zachowania w miejscach 

publicznych. Zabrania się śmiecenia, hałasowania i niszczenia zieleni 
15. W przypadku złego samopoczucie, uczestnik wycieczki jest zobowiązany 

niezwłocznie zgłosić to opiekunom lub kierownikowi 
16. W przypadku zauważenia łamania zasad niniejszego regulaminu przez uczestnika 

wycieczki należy niezwłocznie poinformować opiekuna lub kierownika  
17. Na wycieczkach zabrania się kupowania i posiadania napojów energetyzujących, 

alkoholu i innych substancji niedozwolonych 
18. Zarekwirowane, niedozwolone napoje i substancje zostaną zniszczone                  

w obecności opiekuna i przedstawicieli młodzieży 
19. Uczestnicy wycieczki biorą udział we wszystkich punktach programu. 
20. Kierownik wycieczki zabiera apteczkę. 
 

Wobec uczestników, którzy nie przestrzegają regulaminu i zasad przepisów bezpieczeństwa, 
będą wyciągane konsekwencje zgodnie z WSO. 

W przypadku naruszenia przez ucznia punktu 4 zawiadamia się jego rodziców (prawnych 
opiekunów) oraz dyrektora szkoły. 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) 


