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Szkolny regulamin wyjazdów na wycieczki Szkoły Podstawowej nr 12 

im. Powstańców Śląskich w Warszawie 

 
Podstawa prawna: 

1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie  określenia warunków 
bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się  i 
uprawiających sporty wodne (Dz. U. Nr 57, poz. 358) 

2. Rozporządzenie Ministra  Edukacji  Narodowej  i  Sportu  z  dnia  31  grudnia  2002  r.  w   

sprawie   bezpieczeństwa   i   higieny   w   publicznych   i   niepublicznych   szkołach i 

placówkach (Dz. U. z 2003 r., nr 6, poz. 69 ze zmianami) 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 czerwca 2018 r. w sprawie 

warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki 

krajoznawstwa i turystyki (Dz. U z 2018r., poz. 105) 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie 

warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki 

krajoznawstwa i turystyki (Dz.U z 2021r. § 11 ust.1) 

 

§ 1 

Zasady ogólne 

1. Wycieczki i inne wyjścia oraz wyjazdy są integralną częścią działalności statutowej szkoły. 

2. Organizowanie przez szkołę krajoznawstwa i turystyki ma na celu: 

 kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich, rozbudzanie uczuć patriotycznych, 

poczucia własnej tożsamości narodowej; 

 rozbudzanie szacunku i poczucia dumy wobec dorobku minionych pokoleń; 

 wzmacnianie więzi historycznych, kulturowych i narodowych; 

 poznawanie  kraju,  jego  środowiska  przyrodniczego, kształtowanie postawy szacunku 

do kultury i tradycji polskiej, symboliki narodowej, świąt państwowych i rocznic; 

 upowszechnianie wiedzy o dokonaniach wielkich Polaków; 

 poznawanie kultury i języka innych narodów, kształtowanie postaw szacunku dla nich 

oraz ich dorobku kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego 

Europy; 

 przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym, kształtowanie postaw odpowiedzialności 

za siebie, swoją miejscowość, region i swój kraj; 

 poszerzenie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego, 

budowanie więzi ze swoim regionem, okolicą; 

 rozwijanie postaw prospołecznych, obywatelskich, poszanowania dobra wspólnego; 

 rozbudzanie wrażliwości na krzywdę i niesprawiedliwość, poczucie godności i prawa 

człowieka, idee prawdy i dobra; 

 wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania, 

 upowszechnienie wśród uczniów zasad ochrony środowiska naturalnego oraz wiedzy 

o składnikach  i  funkcjonowaniu  rodzimego  środowiska  przyrodniczego, a także 

umiejętności   korzystania  z  zasobów  przyrody,  zdrowego  stylu  życia  i aktywności 

fizycznej oraz podnoszenie sprawności fizycznej, 

 poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach. 
3. Organizację i program wycieczki dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb 

uczniów, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej i umiejętności. 

4. Dyrektor szkoły może wskazać kierownika wycieczki spośród pracowników 

pedagogicznych szkoły o odpowiednich kwalifikacjach bez wymogu ukończenia kursu 

kierownika wycieczki szkolnej. W wyborze tym dyrektor kieruje się kwalifikacjami, jakie 

osoba ta posiada, a mianowicie czy są one odpowiednie do realizacji danej formy turystyki. 
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5. Opiekę nad uczniami biorącymi udział w wycieczce powinni sprawować osoby pełnoletnie 

wyznaczone przez dyrektora szkoły i dodatkowo inne osoby po uzyskaniu jego zgody. 

6. Szkoła może organizować wycieczki zagraniczne. Zgodę na ich zorganizowanie wyraża 

dyrektor szkoły po zawiadomieniu organu prowadzącego i sprawującego nadzór 

pedagogiczny. Zawiadomienie powinno zawierać: nazwę kraju, czas i program pobytu, 
listę uczestników z określeniem ich wieku, imię i nazwisko kierownika oraz opiekunów Kierownik 

wycieczki lub co najmniej jeden opiekun wycieczki zna język obcy na poziomie umożliwiającym 

porozumiewanie się w krajach tranzytowych i w kraju docelowym. W przypadku specjalistycznej 

wycieczki krajoznawczo-turystycznej, kierownik i opiekunowie wycieczki są obowiązani posiadać 

udokumentowane przygotowanie zapewniające bezpieczną realizację programu wycieczki. 

7.  Przy wycieczkach z udziałem uczniów niepełnosprawnych wyznacza się 

stałych, pełnoletnich opiekunów dla każdego z tych uczniów, a organizatorzy powinni 

zapewnić warunki odpowiednie do specyficznych potrzeb wynikających z rodzaju 

i stopnia niepełnosprawności. Opiekunami uczniów powinni być przede wszystkim ich 

rodzice. 

8. Do obowiązku rodziców lub prawnych opiekunów należy pisemne wyrażenie zgody na 

wyjazd dziecka oraz zobowiązanie pokrycia kosztów podanych przez organizatora 

wyjazdu. 

9. Przy wyjazdach poza miejsce zamieszkania rodzice lub prawni opiekunowie  uczniów 

zobowiązani są wypełnić „kartę uczestnika wycieczki / zielonej szkoły / obozu 

wędrownego". 

10. Wycieczka organizowana jest dla wszystkich uczniów danej klasy (w wyjątkowych 

sytuacjach może na nią nie jechać do 10 % uczniów). Nie mogą w niej brać udziału 

uczniowie z przeciwwskazaniami lekarskimi, których stan zdrowia bądź zdiagnozowana 

choroba stwarza możliwość wystąpienia zagrożenia życia, a udzielenie pierwszej pomocy 

wykracza poza możliwości opiekuna sprawującego opiekę w trakcie wyjazdu. Uczeń który 

nie wyjeżdża na wycieczkę, realizuje podstawę programową w klasie wskazanej przez 

nauczyciela i wypełnia zlecone przez niego zadania przedmiotowe lub interdyscyplinarne. 

11. Wycieczki dłuższe niż jednodniowe powinny być uwzględnione w planie pracy 

wychowawcy klasowego z podaniem przypuszczalnego terminu. 

12. Jeśli specyfika wycieczki tego wymaga, jej uczestników należy zaznajomić z zasadami 

bezpiecznego przebywania nad wodą, w górach itp. 

13. Zabrania się realizacji wycieczek podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi. 

14. Uczestnicy wycieczek podlegają ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków,  

a  w  wycieczkach  zagranicznych   -  ubezpieczeniu  od  kosztów  leczenia   i następstw 

nieszczęśliwych wypadków. 

15. Nauczyciel ma obowiązek po zakończeniu wycieczki ocenić stopień realizacji programu 

oraz podsumować wycieczkę (poruszyć sprawy organizacyjne, zauważyć niedociągnięcia, 

sformułować podziękowania dla osób i instytucji, udokumentować ją w formie albumu, 

rysunku, prezentacji itp.). 
 

§ 2 

Rodzaje wycieczek 

Wycieczki oraz imprezy wyjazdowe dla uczniów, zwane dalej wycieczkami, mogą odbywać się 

w takich formach jak: 

 wycieczki przedmiotowe - inicjowane i realizowane przez nauczycieli w celu 

uzupełnienia obowiązującego programu nauczania w ramach jednego lub kilku 

przedmiotów, 

 wycieczki krajoznawczo-turystyczne, krajowe i zagraniczne, w których udział nie wymaga 

od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności posługiwania się 
specjalistycznym sprzętem, organizowanych w celu nabywania wiedzy o otaczającym środowisku 
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i umiejętności zastosowania jej w praktyce, 

 specjalistyczne wycieczki krajoznawczo-turystyczne, w których udział wymaga od 

uczniów przygotowania kondycyjnego, sprawnościowego i umiejętności posługiwania  się 

specjalistycznym sprzętem. 

 imprezy wyjazdowe - związane z realizacją programu nauczania, np. zielone szkoły, 

 obozy wędrowne. 

 

Wymagania w stosunku do kierowcy: 

 kierowca powinien posiadać świadectwo kwalifikacyjne kierowcy zawodowego oraz. 

potwierdzenie sprawności technicznej autokaru - ważny przez 6 miesięcy; 

 maksymalny czas jazdy jednego kierowcy bez przerwy - 4 godziny 30 minut. czas 

przerwy w jeździe - zalecane 45 minut; 

 postoje mogą odbywać się tylko w miejscach do tego wyznaczonych, tj. na 

oznakowanych parkingach; 

 po każdej przerwie w podróży należy sprawdzić stan liczebny dzieci; 

 obowiązkiem opiekunów jest dopilnowanie dzieci w czasie jazdy (uczniowie nic mogą 

chodzić po autokarze, siedzieć tyłem, na oparciu, wyrzucać śmieci przez okno. itd.); 

 
Wycieczka piesza: 

 w czasie marszu jeden opiekun prowadzi grupę, drugi idzie na końcu, 

 uczestnicy powinni posiadać ubiór (szczególnie buty) odpowiedni do 

miejsca i warunków atmosferycznych; 

 w mieście należy poruszać się po chodnikach, a poza miastem - lewą stroną drogi, 

pojedynczo, ustępując z drogi nadjeżdżającym pojazdom; 

 w lesie należy poruszać się po znakowanych szlakach turystycznych (na terenie parków 

narodowych lub krajobrazowych - wyłącznie) lub wyznaczonych ścieżkach; 

 opiekun powinien posiadać mapę (wskazana jest znajomość terenu); 

 przed wyruszeniem sprzed szkoły uczestnicy powinni być poinformowani o zasadach 

poruszania się po drogach i po lesie; 

 
Wycieczka w góry: 

 wyruszając w góry należy dokładnie zaplanować trasę, uwzględniając wiek. a także płeć 

uczestników - dla młodzieży w wieku 13-14 lat nie powinna przekraczać 12-13 km, tj. 4-5 

godz. marszu wraz z odpoczynkami. Dla młodzieży starszej długość trasy może ulec 

wydłużeniu; 

 na wędrówkę należy wyruszać wcześnie rano, aby przed zmrokiem dojść do miej sen 

noclegu; 

 liczebność grupy - 1 opiekun na 10 uczestników; 

 uczestnicy powinni posiadać odpowiedni ubiór - buty sznurowane, kurtka (ze względu na 

zmienność pogody w górach oraz spadek temperatury wraz ze wzrostem wysokości). 

Ekwipunek należy zabrać w plecaku; 

 wszyscy uczestnicy wycieczki powinni poruszać się wyłącznie po oznakowanych szlakach 

turystycznych, w ten sposób, że na początku (za przewodnikiem) ustawione są osoby 

słabsze kondycyjnie, a na końcu osoby najsilniejsze; 

 kolumnę otwiera i zamyka osoba dorosła; 

 na terenach powyżej 1000 m n.p.m. wycieczkę prowadzi wyłącznie przewodnik górskil ub 

przodownik turystyki górskiej; 

 na terenie parków narodowych wycieczki prowadzą wyłącznie upoważnieni przewodnicy 

górscy; 
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Wycieczka rowerowa: 

 liczebność - 2 opiekunów na grupę 10-13 uczniów (zgodnie z prawem o ruchu drogowym 

w kolumnie rowerów nie może jechać więcej niż 15 osób, a odległość między nimi nie 

może przekroczyć 5 m.); 

 w przypadku kilku grup odstępy między nimi powinny wynosić co najmniej 200 metrów; 

 wszyscy uczniowie muszą posiadać kartę rowerową oraz elementy odblaskowe; 

 

Wycieczka autokarowa: 

  liczebność grupy - 1 opiekun na 15 uczniów (nic licząc kierowcy i 

pilota/przewodnika) i dostosowana do możliwości technicznych autokaru/liczby 

miejsc; 

 miejsca przy drzwiach zajmują osoby dorosłe (opiekunowie); 

 przejścia w autokarze muszą być wolne, nie mogą znajdować się tam dodatkowe miejsca 

do siedzenia oraz środkowe miejsce w ostatnim rzędzie nie może być zajęte; 

 autokar musi być oznakowany - tablica „przewóz dzieci” 

 

§ 3 

Obowiązki Dyrektora szkoły/placówki organizatora wycieczki. 

 

Dyrektor szkoły: 

1. Wyraża zgodę na wycieczkę i wyznacza kierownika wycieczki oraz opiekunów. 

2. Określa liczbę uczestników przypadających na jednego opiekuna w zależności od wieku, środka 

lokomocji, stopnia rozwoju psychofizycznego, stanu zdrowia, stopnia zdyscyplinowania, specyfiki 

wycieczki lub imprezy turystycznej. 

3. Zatwierdza kartę wycieczki. listę uczestników, kierownika oraz liczbę opiekunów 

4. Podpisuje z przewoźnikiem lub biurem podróży umowę, w której szczegółowo opisane są prawa 

i obowiązki stron oraz wymagania dotyczące stanu technicznego i wyposażenia pojazdu. 

5. Udziela instruktażu kierownikowi i opiekunom wycieczki. 

6. Deponuje zgody rodziców/prawnych opiekunów na wyjazd dziecka na wycieczkę oraz aktualną listę 

uczestników wycieczki lub imprezy turystycznej zawierającą dane ucznia wraz z numerem telefonu do 

rodziców. 

7. Utrzymuje kontakt telefoniczny z kierownikiem wyjazdu do czasu zakończenia imprezy. 
8. Powiadamia organ sprawujący nadzór pedagogiczny w przypadku organizacji wycieczki zagranicznej, 

przekazując kartę wycieczki. 
 

§ 4 

Obowiązki kierownika wycieczki 

 

Kierownik wycieczki w szczególności: 

- opracowuje program i harmonogram oraz regulamin wycieczki, 

- przedkłada dyrektorowi szkoły do zatwierdzenia kartę wycieczki, 

- zapewnia warunki do pełnej realizacji programu wycieczki oraz sprawuje nadzór w tym 

zakresie, 

- zapoznaje wszystkich uczestników z programem, harmonogramem, regulaminem 

wycieczki, zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich przestrzegania, 

- określa zadania opiekuna w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki i bezpieczeństwa 

uczestnikom, 

- określa wymagania dotyczące ubioru i ekwipunku uczestników dostosowanego do 

charakteru wycieczki oraz wyposażenia apteczki pierwszej pomocy, 

- organizuje transport, wyżywienie i noclegi dla uczestników, 

- kontaktuje się z policją drogową w celu kontroli autobusu wycieczkowego, 
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- dokonuje podziału zadań wśród uczestników, 

- dysponuje środkami finansowymi pozyskanymi od rodziców bądź przeznaczonymi na 

organizację wycieczki, 

- podsumowuje wycieczkę oceniając stopień realizacji programu, 

- rozlicza finansowo wycieczkę po jej zakończeniu. 
 

§ 5 

Obowiązki opiekuna wycieczki 

 

Opiekun w szczególności: 

- sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami, sprawdza liczbę uczestników, 

- sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu wycieczki przez uczniów, 

z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, odpowiada za sprawdzanie stanu liczebności 

uczestników, 

- udziela uczniom pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, 

- wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika wycieczki, 

- nad jedną grupą wycieczkową powinny sprawować opiekę zawsze, co najmniej 2 osoby, 

niezależnie od liczby uczestników, 

- jeśli specyfika wycieczki tego wymaga, dyrektor szkoły może określić większą liczbę 

opiekunów. 

-  
§ 6 

Dokumentacja wycieczki 

 

8.1. Dokładny program wycieczki z określeniem jej celów w zależności od rodzaju 

wycieczki. 

8.2. Karta wycieczki z harmonogramem – załącznik nr 1/ wydruk z e-dziennika 

8.3. Dwa egzemplarze listy uczestników wycieczki wraz z telefonami kontaktowymi do 

rodziców i informacją, którzy uczniowie nie jadą oraz gdzie pozostają 

- załącznik nr 2/ wydruk z e-dziennika 

8.4. Pisemną zgodę rodziców - załącznik nr 3. 

8.5. Regulamin zachowania się uczniów podczas wycieczki – (wycieczka kilkudniowa) 

załącznik nr 4. 

8.6.  Dokumentacja wycieczki, o której mowa w punkcie 1 - 4 winna być złożona 

w terminie minimum 7 dni przed jej rozpoczęciem do zatwierdzenia, w przypadku 

wycieczki zagranicznej lub zielonej szkoły jest to termin 2 tygodni. 

8.7. Umowa z firmą organizującą wyjazd. 

 
§ 7 

Finansowanie wycieczek 

 

1. Działalność szkoły w zakresie krajoznawstwa i wycieczek, w tym koszty 

przejazdu, zakwaterowania, wyżywienia i wstępów do zwiedzanych obiektów 

kierownika i opiekunów wycieczek, może być finansowana ze środków 

pozabudżetowych, a w szczególności: 

- z odpłatności uczniów biorących udział w wycieczce – zdeponowanych na Wydzielonym 

Rachunku Dochodów – w DBFOŚ, 

- ze środków przekazanych przez radę rodziców, a także osoby fizyczne i prawne – 

zdeponowanych na Wydzielonym Rachunku Dochodów – w DBFOŚ 

2. Rodzice, którzy zadeklarowali udział swego dziecka w wycieczce, a następnie deklarację tę 

wycofali, zobowiązani są do pokrycia strat, jakie powstały z tego tytułu. 
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3. Kierownik wycieczki oraz opiekunowie nie ponoszą kosztów udziału w imprezie. 

 
 

 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

 

1. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w wycieczce klasowej organizowanej w dniach zajęć 

szkolnych mają obowiązek brać udział w zajęciach z klasą wskazaną przez dyrektora. Listę 

tych uczniów wychowawca wywiesza w pokoju nauczycielskim. 

2. W razie wypadku uczestników wycieczki stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące 

postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych. 

3.  Nieprzestrzeganie postanowień regulaminu oraz poleceń kierownika wycieczki 

powoduje natychmiastowe skreślenie ucznia z listy uczestników i odebranie dziecka przez 

rodziców/prawnych opiekunów w miejscu wskazanym przez kierownika wycieczki bez 

zwrotu poniesionych kosztów wycieczki. 

4. Za szkody wyrządzone w czasie wycieczki przez ucznia odpowiedzialność finansową ponoszą 

jego rodzice (prawni opiekunowie). 

5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy 

Kodeksu Pracy, Statutu Szkoły oraz rozporządzeń MEN w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny w szkołach i w sprawie zasad i warunków organizowania przez 

szkoły krajoznawstwa i turystyki. 

 
 

Szkolny regulamin wycieczek został zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu  14.09 2021 r.
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Załącznik nr 1 

Karta wycieczki 
 

Szkoła Podstawowa nr 12 im. Powstańców Śląskich 

Cel i zamierzenia programowe wycieczki 

………………………………………………………………………………….….……………… 

…………………………………………………………………….………….…………………… 

…………………………………………………………………………….………………. 

Trasa wycieczki ……………………………………………………………….………………... 

Termin …………………………liczba dni…………klasa/grupa……………………………… 

Liczba uczestników ………………………………………………………………………….…. 

Kierownik(imię i nazwisko)……………………………………………………………….……. 

Liczba opiekunów ……………………………………………………………………………… 

Środek lokomocji ………………………………………………………………………………. 

 
 

Oświadczenie 
 

Zobowiązuję się do przestrzegania

 przepisów wycieczkach dla dzieci i 

młodzieży. 
 

Opiekunowie wycieczki 

(imiona i nazwiska oraz czytelne podpisy) 

dotyczących zasad bezpieczeństwa
 na 

 
 

Kierownik wycieczki 

…………………….………… 

………………………………….…………… 

………………………………………………. 
………………………………………………. 

  
(podpis) 

 

Harmonogram wycieczki 
 

Data i godz. 

wyjazdu 

 

Liczba km 

 

Miejscowość 

 

Program 
Adres punktu 

noclegowego i 

żywieniowego 

     

 
 

Zatwierdzam 
 

...……………………………….. 

(data, pieczęć i podpis dyrektora szkoły)
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Załącznik nr 2 
 

Lista/zobowiązanie uczniów klasy ... … 
 

Zapoznałam/em się z regulaminem wycieczki i zobowiązuję się do jego przestrzegania. 
 

 
 

Lp. 

 

Imię i nazwisko 

 

Tel. do rodzica 

 

Podpis ucznia 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    

23    

24    

25    

26    

27    

28    

29    

30    

 

Warszawa, dn. ………………………………………. 
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Załącznik nr 3 
 

Zgoda rodziców na udział dziecka w wycieczce 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ……………..……………………………….. 

(imię i nazwisko dziecka) 

na udział w wycieczce do …………………………………………………….w terminie 

……………………….. 

Przekazuję informację dotyczącą dziecka 

Numer telefonu szybkiego kontaktu……………………………………………………………. 

Uwagi dotyczące szczególnych potrzeb żywieniowych dziecka………………………….......... 

…………….................................................................................................................................. 

Uwagi dotyczące stanu zdrowia dziecka……………………………………………………….. 

Jednocześnie zobowiązuje się do pokrycia pełnych kosztów wycieczki oraz zgadzam się na 

przeprowadzenie niezbędnych zabiegów i hospitalizacji dziecka w sytuacji zagrożenia zdrowia 

lub życia. 

 

* uczeń który nie wyjeżdża na wycieczkę, realizuje podstawę programową w klasie wskazanej 

przez nauczyciela i wypełnia zlecone przez niego zadania przedmiotowe lub interdyscyplinarne 

* wszelkie koszty wynikające ze zniszczeń dokonanych przez uczestnika ponoszą jego rodzice 

lub prawni opiekunowie. 

 
 

……………………………………………………………. 

(data, czytelny podpis rodziców lub prawnych opiekunów) 

 
…………………………………………………............................................................................... 

 

Informacja dla rodziców 

Miejsce i godzina zbiórki przy wyjeździe………………………………………………………. 

Miejsce i przewidywana godzina powrotu……………………………………………………… 

Adres pobytu i numer telefonu kontaktowego………………………………………………….. 

Trasa wycieczki…………………………………………………………………………………. 

Cel wycieczki…………………………………………………………………………………… 
 

Regulamin wycieczki ogłoszony jest na stronie internetowej szkoły. Wszyscy uczestnicy 

wycieczki zostali z nim zapoznani i podpisali zobowiązanie stosowania się do jego zasad. 

 

……………………. ……..…………………………………. 

Data Podpis kierownika/opiekuna wycieczki 
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 Załącznik nr 4 
 

Regulamin zachowania się uczniów podczas wycieczki 

 
 

Uczestnik wycieczki szkolnej zobowiązany jest do: 

5.1. Złożenia w określonym terminie pisemnego oświadczenia rodziców. 

5.2. Zabrania na wycieczkę aktualnej legitymacji szkolnej. 

5.3. Ubrania się w odzież stosowną do warunków i miejsca wyjazdu. 

5.4. Punktualnego przyjścia na miejsce zbiórki minimum na 30 minut przed odjazdem 

autokaru. 

5.5. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa ustalonych i omówionych przez kierownika 

wycieczki (wycieczka autokarowa, piesza, w góry). 

5.6. Zachowywania się w kulturalny sposób. 

5.7. Stosowania się do wszystkich poleceń kierownika wycieczki lub opiekuna. 

5.8. Informowania kierownika wycieczki o ewentualnych dolegliwościach i o wszystkich 

problemach mających wpływ na bezpieczeństwo wycieczki. 

Pozostawienia w porządku wszystkich miejsc przebywania. 

5.9. Dbania o posiadane i powierzone mu mienie oraz sprzęt stanowiący wyposażenie obiektu. 

Wszelkie koszty wynikające ze zniszczeń dokonanych przez uczestnika ponoszą jego 

rodzice lub prawni opiekunowie. 

5.10. Przestrzegania regulaminu. 

 
 

W czasie wycieczki zabronione jest: 

1. Samowolne oddalanie się od grupy, opuszczanie miejsca zakwaterowania bez uzyskania 

zgody kierownika wycieczki lub opiekuna. 

2. Narażanie na niebezpieczeństwo siebie lub innych. 

3. Palenie papierosów, picie alkoholu lub zażywanie narkotyków. 

4. Zabrania się także posiadania wyżej wymienionych używek.
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Załączniki: 

1. Karta wycieczki 

2. Lista uczestników wycieczki 

3. Zgoda rodziców na wyjazd 

4. Regulamin zachowania się uczniów podczas wycieczki 

 

 

 

 


