REGULAMIN WYCIECZKI SZKOLNEJ PG5
Każdy uczestnik wycieczki szkolnej zobowiązany jest do:
1. złożenia w określonym terminie pisemnej zgody rodziców na udział w wycieczce
2. opłacenia w ustalonym czasie kosztów wyjazdu
3. zabrania aktualnej legitymacji szkolnej
4. bezwzględnego wykonywania poleceń opiekunów, którym jest podległy
5. przestrzegania postanowień statutu szkoły, przepisów ruchu drogowego i zasad
bezpieczeństwa
6. ubrania się w odzież stosowną do warunków i miejsca wyjazdu
7. przestrzegania programu wycieczki i bycia punktualnym
8. zachowania się w sposób kulturalny i zdyscyplinowany
9. odpowiedniego postępowania w czasie podróży:
a) zachowania szczególnej ostrożności podczas wsiadania i opuszczania środków
transportu
b) przebywania na przydzielonych miejscach, nie opuszczania i nie zmieniania ich
c) nie otwierania okien, nie wychylania się i nie wyrzucania przez nie niczego
d) nie śmiecenia, zbierania odpadków do woreczków i opróżniania ich na parkingach
e) kulturalnego zachowywania się, aby nie utrudniać jazdy innym podróżującym
10. informowania kierownika lub opiekuna wycieczki o ewentualnych dolegliwościach
i o wszystkich problemach mających wpływ na bezpieczeństwo wycieczki
11. zachowania czystości i porządku w miejscach, w których się przebywa
12. dbania o swój bagaż, pieniądze, dokumenty, wartościowe przedmioty (opiekunowie nie
ponoszą za nie odpowiedzialności)
13. przestrzegania odrębnych regulaminów obiektów użyteczności publicznej (np. miejsc
zakwaterowania, basenów, muzeów, parków, itp.) oraz dostosowania się do uwag
gospodarzy obiektów, w tym przestrzegania ciszy nocnej w godzinach 22.00 – 6.00.
14. przestrzegania ustalonego regulaminu.
W czasie wycieczki zabronione jest:
1. oddalanie się od grupy bez zgody kierownika lub opiekunów wycieczki
2. samowolne opuszczanie miejsca zakwaterowania
3. posiadanie oraz: picie alkoholu, zażywanie narkotyków i środków odurzających, palenie
papierosów
4. narażanie na niebezpieczeństwo siebie lub innych
Konsekwencje nieprzestrzegania regulaminu
1. Finansowymi kosztami napraw za szkody materialne wyrządzone przez uczestnika
wycieczki zostają obciążeni jego rodzice lub prawni opiekunowie.
2. Jeśli uczeń nie przestrzega regulaminu i nie stosuje się do zaleceń kierownika i opiekunów
wycieczki, natychmiast powiadamia się rodziców/prawnych opiekunów, którzy na własny
koszt zobowiązani są do odebrania dziecka z miejsca wskazanego przez kierownika
wycieczki. Uczeń poniesie konsekwencje przewidziane w statucie szkoły.
3. Wycieczka może zostać przerwana bez względu na poniesione koszty w przypadku:
a) powszechnej niesubordynacji uczestników wycieczki
b) warunków zewnętrznych uniemożliwiających dalsze prowadzenie wycieczki lub
specyficznych sytuacji zagrażających bezpieczeństwu grupy.

