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REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH
Obowiązujący w Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr
2 w Białymstoku

Podstawy prawne opracowania:

Ustawa z 18.01.1996 r. o kulturze fizycznej (Dz.U. nr81 , poz. 889 z 2001r. z późn. zm.)
Ustawa z 29.01.1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U. nr 113 , poz. 884 z 1997r.)
Ustawa z 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. nr 98, poz. 602 z 1997r.)
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dn. 26.03.1999 r. w sprawie przewodników turystycznych i
pilotów wycieczek (Dz.U. nr 31, poz. 301 z 1999r.)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21.01.1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą
spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także jego organizowania i
nadzorowania (Dz. U. Nr 12, poz.67 z 1997 r. z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8.11.2001r.w sprawie warunków i sposobu
organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. Nr 135, poz.
1516 z 2001 r.)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018r. zmieniające Rozporządzenie w
sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 6.05.1997 r. roku w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa
osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne (Dz. U. Nr 57, poz.
358 z 1997 r.)
Rozporządzenie MEN z dnia 25 maja 2018r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne
przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2018r. poz.996 i 1000)
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Regulamin wycieczek szkolnych i innych imprez z udziałem młodzieży oraz
podstawowe zasady ich organizowania
I
Wycieczki i inne formy turystyki są integralną formą działalności edukacyjnej i wychowawczej szkoły.
Cele, jakie stawia przed sobą szkoła w organizacji krajoznawstwa i turystyki:
poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii,
poznawanie "małych ojczyzn",
poszerzanie wiedzy na drodze empirycznej,
poznawanie języków obcych , kultury i historii innych państw,
wspomaganie środowiska rodzinnego w procesie kształcenia,
wdrażanie do nawyków ochrony środowiska naturalnego, do umiejętnego korzystania z zasobów przyrody,
podnoszenie sprawności fizycznej i kondycji zdrowotnej dzieci i młodzieży,
upowszechnianie form aktywnego wypoczynku,

przeciwdziałanie patologii społecznej,
umiejętność korzystania z poznawczych zasad bezpiecznego, kulturalnego i społecznie akceptowanego
zachowania się w różnych sytuacjach.

Krajoznawstwo i turystyka mogą być organizowane w ramach zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz
pozaszkolnych, z wyjątkiem okresu ferii letnich i zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej.
Organizowanie i program wycieczek powinny być dostosowane do wieku, zainteresowań i potrzeb
dzieci i młodzieży, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności
specjalistycznych. Obowiązkiem organizatora jest sprawdzenie stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia
przygotowania i umiejętności uczniów.
Uczniowie niepełnosprawni, o ile nie ma przeciwwskazań zdrowotnych, mogą brać udział w
wycieczkach i imprezach, a organizatorzy tych wycieczek i imprez powinni zapewnić im warunki
odpowiednie do specyficznych potrzeb wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności.
Dla zapewnienia prawidłowej opieki nad uczniami biorącymi udział w wycieczce lub innej imprezie
wyznacza się kierownika i opiekunów, których liczba uzależniona jest od wieku młodzieży, miejsca
wycieczki lub imprezy oraz liczby uczestników i rodzaju środka lokomocji.
II
Kierownika i opiekunów wycieczek lub imprez wyznacza Dyrektor Szkoły. Kierownik i opiekunowie są
odpowiedzialni za stworzenie warunków zapewniających bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom wycieczki
lub imprezy, sprawując ciągły nadzór nad pełnym przestrzeganiem przez wszystkich uczestników wycieczki
obowiązujących zasad bezpieczeństwa.
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III
Przy okazji wyjść i wycieczek poza teren szkoły liczbę opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki ustala
się uwzględniając wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualną niepełnosprawność
osób powierzonych opiece, a także specyfikę wyjść i wycieczek oraz warunki, w jakich będą się one
odbywać.
IV
Na wycieczce przedmiotowej lub turystyczno-krajoznawczej udającej się poza teren szkoły w obrębie tej
samej miejscowości bez korzystania z publicznych środków lokomocji, opiekę sprawuje co najmniej jeden
opiekun nad grupą do 30 uczniów.
Jeżeli wycieczka udaje się poza teren szkoły i korzysta z publicznych środków lokomocji lub udaje się poza
miejscowość będącą siedzibą szkoły, opiekę sprawuje jeden opiekun nad grupą do 15 uczniów.
Jeżeli wycieczka odbywa się w pobliżu terenu szkoły opiekę sprawuje jeden opiekun na 20 uczniów.
Przy przejazdach PKP jeden opiekun opiekuje się 9 uczniami i musi być zapewniona rezerwacja miejsc
siedzących.
Przy wyjściach uczniów na trening sportowy oraz powrót uczniów z treningu sportowego do szkoły opiekę
sprawuje jeden opiekun nad grupą 26 uczniów.
Ogranicza się ilość wyjść i wycieczek szkolnych stosownie do obowiązujących na terenie kraju obostrzeń w
czasie pandemii Covid-19.
W czasie nauki zdalnej obowiązek przyprowadzania uczniów na basen i ich powrotu do domu spoczywa na
rodzicach/opiekunach prawnych.
W trakcie pandemii Covid-19 opiekun grupy ma obowiązek dbać o przestrzeganie zasad reżimu
sanitarnego.
V
Na wycieczkach turystyki kwalifikowanej opiekę nad grupą 10 uczniów sprawuje 1 opiekun, w szczególnych
okolicznościach należy zwiększyć ilość opiekunów.
Na szlakach górskich może być pod nadzorem 1 opiekuna maksymalnie 5 uczestników. Na obozach lub
zielonych szkołach na jednego opiekuna nie może wypadać więcej niż 15 uczestników.
VI
Kierownikiem wycieczki turystyczno-krajoznawczej może być nauczyciel, pełnoletni instruktor organizacji
harcerskiej, po uzyskaniu zgody dyrektora - inna pełnoletnia osoba posiadająca uprawnienia przewodnika,
przodownika turystyki kwalifikowanej lub instruktora krajoznawstwa.
Kierownikiem grupy uczniów uczestniczących w imprezie turystyczno-krajoznawczej może być osoba o
odpowiednich kwalifikacjach dostosowanych do rodzaju i charakteru imprezy, a także wieku biorących w
niej uczestników.
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Kierownikiem wycieczki turystyki kwalifikowanej może być nauczyciel z uprawnieniami turystycznymi,
trenerskimi i instruktorskimi w odpowiedniej dyscyplinie sportu lub za zgodą dyrektora szkoły inna
pełnoletnia osoba spoza szkoły, ale posiadająca odpowiednie uprawnienia.
VII
Opiekunem wycieczki lub imprezy turystyczno-krajoznawczej może być nauczyciel, instruktor organizacji
harcerskiej lub za zgodą dyrektora szkoły inna pełnoletnia osoba.
VIII
Kierownicy i opiekunowie wycieczek szkolnych i innych imprez turystyczno-krajoznawczych obowiązani są
do ścisłego przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, sanitarno-epidemiologicznych oraz zasad
korzystania z dróg publicznych i szlaków turystycznych, a także przestrzegania innych szczegółowych
regulaminów oraz zarządzeń wykonawczych władz oświatowych, administracyjnych i samorządowych.
Wszyscy uczestnicy wycieczek i imprez turystyczno-krajoznawczych zobowiązani są do bezwzględnego
przestrzegania bezpieczeństwa i zasad szczególnej ostrożności oraz wykonywania wszystkich poleceń
kierownika i opiekuna.
IX
Kierownicy i opiekunowie muszą posiadać umiejętność udzielania pomocy przedlekarskiej. Troska o
bezpieczeństwo uczestników wycieczki lub dowolnej imprezy turystyczno-krajoznawczej jest jednym z
podstawowych obowiązków kadry wychowawczo-opiekuńczej. Kadrę obowiązuje pełna znajomość
przepisów, zachowanie pełnych warunków bezpieczeństwa dla uczestników oraz ścisłe ich przestrzeganie i
egzekwowanie. Kierownik i opiekunowie wycieczki lub imprezy są zobowiązani możliwie jak najprędzej
zapewnić fachową pomoc lekarską w przypadku zaistnienia wypadku lub choroby uczestnika wycieczki lub
imprezy poprzez wyzwanie lekarza.
X
Do podstawowych obowiązków kierownika wycieczki lub imprezy należy:
Opiekę nad uczniami biorącymi udział w wycieczce sprawuje kierownik i opiekunowie grup. Opieka
ma charakter ciągły.
Opracowanie z udziałem uczestników szczegółowego programu oraz wypełnienie karty wycieczki
lub imprezy. Na tydzień przed planowanym rozpoczęciem wycieczki jej kierownik powinien
przedstawić dyrektorowi szkoły do zatwierdzenia dokumentację wycieczki, którą powinny stanowić
następujące dokumenty:
o 2 egzemplarze wypełnionej karty wycieczki, z których jeden pozostaje w szkole a drugi
zabierany jest na wycieczkę (załącznik 1),
o 2 egzemplarze listy uczestników, zawierających imię i nazwisko ucznia, telefon rodzica lub
rodziców. Listę podpisuje dyrektor szkoły (załącznik 2),
o Pisemne zgody rodziców (prawnych opiekunów) na udział dzieci w wycieczce wraz ze
zobowiązywaniem do zapewnienia ich bezpieczeństwa w drodze pomiędzy miejscem zbiórki
lub zakończenia wycieczki a domem (załącznik 3),
o Regulamin wycieczki (załącznik 4).
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Zapoznanie wszystkich uczestników, rodziców oraz opiekunów z regulaminem wycieczki.
Zapewnienie warunków pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki oraz sprawowanie
nadzoru.
Zapoznanie uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnienie warunków do ich
przestrzegania.
Stwierdzenie, że obiekt noclegowy spełnia wymogi bezpieczeństwa i czystości. W przypadku
stwierdzenia złych warunków bezpieczeństwa obiektu, zobowiązany jest do zapewnienia noclegów
w innym miejscu.
Określenie zadań dla opiekunów.
Nadzór nad zaopatrzeniem uczestników w niezbędny ekwipunek i apteczkę pierwszej pomocy.
Organizacja transportu, wyżywienia, noclegów dla uczestników.
Podział zadań wśród uczestników wycieczki lub imprezy.
Dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki lub imprezy.
W przypadku zaistnienia choroby lub wypadku uczestnika wycieczki uzyskanie pisemnej opinii
lekarza o możliwości, lub nie kontynuowania wycieczki przez osobę niedysponowaną.
XI
Do obowiązków opiekuna należy:
1. Sprawowanie opieki nad powierzonymi uczestnikami,
2. Współdziałanie z kierownikiem w zakresie realizacji programu,
3. Nadzór nad przestrzeganiem regulaminu wycieczki przez uczestników ze szczególnym
uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa,
4. Nadzór nad wykonywaniem przez uczestników przydzielonych zadań,
5. Wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika wycieczki.
6. Przejęcie funkcji kierownika wycieczki lub imprezy w przypadku choroby, wypadku lub
niedyspozycji kierownika wycieczki, w kolejności wykazanej w karcie wycieczki.
XII
Zalecenia i przeciwwskazania dla uczestników wycieczek imprez:
W wycieczkach turystyczno-krajoznawczych nie mogą brać udziału uczniowie, w stosunku do
których istnieją przeciwwskazania lekarskie
Opiekun wycieczki lub imprezy jest obowiązany sporządzić stan liczbowy uczestników przed
wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do
punktu docelowego
Zabrania się prowadzenia wycieczek z młodzieżą podczas burzy, śnieżycy, gołoledzi
Zabrania się urządzania wycieczek górskich bez udziału wykwalifikowanego przewodnika górskiego
z uprawnieniami
Zabrania się uczestnikom dotykania przedmiotów mających połączenie z liniami wysokich napięć,
manipulowania niewypałami, spożywania różnego rodzaju owoców, co do których nie ma pewności,
że są jadalne
Przed wyruszeniem na wycieczkę należy zaopatrzyć się w dobrze wyposażoną apteczkę
Przed wyjazdem na wycieczkę opiekunowie dokładnie zaznajomią uczestników w zasadami
bezpieczeństwa na jezdniach, drogach, w autokarze, statku wycieczkowym, na szlakach
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turystycznych i górskich - szczególnie o niewyprzedzaniu przewodnika, oddalaniu się lub opóźnianiu
marszu, na peronach kolejowych (przejazdy PKP)
Opiekunowie po dotarciu do miejsca docelowego powinni zadbać o sprawdzenie, czy produkty
spożywcze zostały skonsumowane przez uczestników, aby nie spowodować ewentualnego zatrucia
organizmu zbyt długim przechowywaniem produktów
Opiekun jest zobowiązany sprawdzić sprzęt i odzież przed wyruszeniem na wycieczkę lub trasę
turystyczną pod względem trafności jej doboru oraz jakości
Po przybyciu na miejsce noclegowe należy dokładnie zapoznać się z rozmieszczeniem dróg
ewakuacyjnych, pomieszczeniami sanitarno-higienicznymi i możliwościami suszenia i prania
bielizny, odzieży oraz suszenia butów
Kierownik i opiekunowie powinni zdecydowanie eliminować próby zakłócania ciszy i snu oraz
dopilnować, aby nikt nie wychodził z miejsca noclegowego, zwrócić szczególną uwagę na
respektowanie bezwzględnego zakazu palenia tytoniu, spożywania pod jakąkolwiek postacią
alkoholu i zażywania narkotyków lub innych niedozwolonych używek
Obowiązkiem uczestników wycieczki jest nieść pomoc na szlaku wszystkim jej potrzebującym,
umiejętnie organizować pierwszą pomoc, o zaistniałych nieszczęśliwych wypadkach zawiadomić
rodzinę i dyrekcję szkoły

XIII
Działalność w zakresie krajoznawstwa i turystyki obejmuje następujące formy:
Wycieczki przedmiotowe,
Wycieczki krajoznawczo-turystyczne, jedno, dwu lub trzydniowe,
Wycieczki turystyki kwalifikowanej i obozy wędrowne,
Imprezy krajoznawczo-turystyczne (biwaki, konkursy, turnieje, rajdy, spływy, zloty),
Szkoły mogą organizować wyjazdy zagraniczne, uwzględniając następujące zasady:
• Zgodę na zorganizowanie wycieczki wyraża dyrektor szkoły, zatwierdzając kartę wycieczki.
• Dyrektor szkoły jest obowiązany poinformować organ prowadzący i organ sprawujący
nadzór pedagogiczny o organizowaniu takiej wycieczki, przekazując kartę wycieczki
(dyrektor szkoły nie przekazuje listy uczniów).
• Szkoła ma obowiązek zawrzeć umowę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i
kosztów leczenia na rzecz osób biorących udział w wycieczce, o ile obowiązek zawarcia takiej umowy
nie wynika z odrębnych przepisów.

•

Kierownik wycieczki lub co najmniej jeden opiekun zna język obcy na poziomie umożliwiającym
porozumiewanie się w krajach tranzytowych i kraju docelowym.

XIV
Udział uczniów niepełnoletnich w wycieczkach i imprezach wymaga pisemnej zgody rodziców albo
opiekunów prawnych.
Dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej powinny być organizowane przede wszystkim wycieczki
przedmiotowe i krajoznawczo-turystyczne na terenie najbliższej okolicy, w województwie i regionie
geograficzno-turystycznym.
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Dla uczniów klas IV - VIII szkoły podstawowej i liceum powinny być organizowane wszystkim wycieczki
przedmiotowe, krajoznawczo-turystyczne na terenie województwa, regionu geograficzno-turystycznego i
kraju.
Wycieczka lub impreza musi być przygotowana pod względem programowym i organizacyjnym. O
ustaleniach dotyczących celu, trasy, harmonogramu i regulaminu informuje się wszystkich uczestników.
Kierownicy i opiekunowie wycieczek i imprez nie ponoszą kosztów przejazdu, zakwaterowania i
wyżywienia.

XV
Regulamin i zasady organizowania wycieczek szkolnych oraz imprez turystyczno-krajoznawczych są
integralną częścią Zarządzenia dyrektora Zespołu ustalającego ogólne zasady organizowania wycieczek
szkolnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 2 w Białymstoku.
Niniejszy regulamin i zasady organizowania wycieczek i imprez turystyczno-krajoznawczych zostały
opracowane na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 25 maja 2018 r.
(Dz. U. z 2018 r. poz. 996 i 1000).
XVI
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
dołącza do dziennika.
Odstępstwa od powyższego regulaminu wymagają zgody dyrektora szkoły.
Sprawy nieuregulowane powyższymi zasadami rozstrzyga się na podstawie Statutu szkoły oraz przepisów
wyższego rzędu stanowiących podstawę opracowania regulaminu.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 marca 2021 r.
XVII
Załączniki
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Załącznik nr 1
KARTA WYCIECZKI
Nazwa i adres szkoły: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Cel wycieczki: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nazwa kraju (dotyczy zagranicznych), miasto / trasa wycieczki: ……………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Termin: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Numer telefonu kierownika wycieczki: ……………………………………………………………………………………………………………………………
Liczba uczniów: ……………………………………………… w tym uczniów niepełnosprawnych: ………………………………………………….
Klasa: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Liczba opiekunów wycieczki: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Środek transportu: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

PROGRAM WYCIECZKI
Data, godzina
wyjazdu oraz
powrotu

Długość trasy (w
kilometrach)

Miejscowość docelowa i
trasa powrotna

Szczegółowy program wycieczki od
wyjazdu do powrotu

Adres miejsca
noclegowego
żywieniowego oraz
przystanki i miejsca
żywienia

OŚWIADCZENIE
Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa w czasie wycieczki.
Opiekunowie wycieczki
(imiona i nazwiska oraz podpisy)

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
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Kierownik wycieczki
(imię i nazwisko oraz podpis)

………………………………………………………….

…………………………………………………………………
ZATWIERDZAM

……………………………………………………………………………………………
(data i podpis dyrektora przedszkola, szkoły, placówki)

Załącznik nr 2
L.p
.
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Nazwisko i imię

Tel. opiekuna

L.p. Nazwisko i imię

Tel. opiekuna

ZATWIERDZAM

………………………………………………………………
(data i podpis dyrektora placówki)

Załącznik nr 3

ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
Ja niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka ……………………………………………
…………………………………………………………………………………….. w organizowanej przez szkołę wycieczce, która odbędzie się
w dniach …………………………………………… . Jednocześnie zobowiązuję się do zapewnienia bezpieczeństwa naszego
dziecka w drodze pomiędzy miejscem zbiórki i rozwiązania wycieczki a domem.
…………………………………………
(data)

…………………………………………………………………
(czytelny podpis rodziców lub opiekunów)

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że nie istnieją przeciwwskazania lekarskie do udziału syna/córki w wyżej wymienionej
wycieczce/imprezie. Jednocześnie przekazuję dodatkowe informacje o dziecku (np. choroba lokomocyjna,
przyjmowane leki, itp.)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
Jednocześnie wyrażam zgodę na hospitalizację, leczenie lub zabiegi operacyjne w przypadku nieszczęśliwego
wypadku naszego syna/córki ……………………………………………………………………….
(imię i nazwisko dziecka)

……………………………………………….
(data)

……………………………………………………………..
(podpis rodziców lub opiekunów prawnych)

OŚWIADCZENIE
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Oświadczam, że wyrażam zgodę na pokrycie ewentualnych szkód materialnych wyrządzonych przez moje dziecko
…………………………………………………………………………… w trakcie trwania wycieczki.

……………………………………………….
(data)

…………………………………………………………………….
( podpis rodziców lub opiekunów prawnych)

Załącznik nr 4
REGULAMIN WYCIECZKI SZKOLNEJ (KRAJOWEJ I ZAGRANICZNEJ)
1.

Uczestnik zobowiązany jest stosować się do postanowień, przepisów i regulaminów obowiązujących w obiekcie zakwaterowania
oraz miejscach realizacji programu wycieczki (m.in. przepisów przeciwpożarowych, komunikacyjnych, poruszania się po drogach
publicznych, ciszy nocnej i korzystania z kąpielisk).

2.

Uczestnik powinien przybyć na miejsce wycieczki o ustalonej porze.

3.

Uczestnik wycieczki podlega opiekunom i jest zobowiązany do bezwzględnego wykonywania ich poleceń.

4.

Uczestnik powinien zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny, W przypadku wyjazdów na basen, podczas
zwiedzania muzeów, parków krajobrazowych itp. uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania regulaminów tych
obiektów

5.

Podczas podróży uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów podróżnych oraz stosowania się do poleceń
opiekunów, pilota i kierowców.

6.

Uczestników obowiązuje bezwzględny zakaz palenia, picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz innych środków odurzających.

7.

Oddalanie się uczestnika od grupy, miejsca zakwaterowania może nastąpić wyłącznie za wiedzą i zgodą opiekunów.

8.

Wszystkich uczestników wycieczki obowiązuje zachowanie nie narażające bezpieczeństwa własnego i innych.

9.

Uczestnicy zobowiązani są do przebywania w miejscu zakwaterowania w godzinach określonych przez kierownika wycieczki.

10. Cisza nocna obowiązuje w godzinach 22.00 – 7.00. Po godzinie 23.00 w miejscu zakwaterowania obowiązuje cisza bezwzględna.
11. Uczeń ma obowiązek zgłaszać kierownikowi lub opiekunowi wycieczki o usterkach zauważonych w autokarze oraz w miejscu
zakwaterowania.
12. Każdy uczestnik obowiązany jest dbać o swój bagaż i pieniądze oraz o porządek w miejscu zakwaterowania. Ma również
obowiązek dbania o mienie i wyposażenie miejsca, w którym przebywa. Za szkody wyrządzone przez uczestnika wycieczki
odpowiedzialność ponosi on sam, a w przypadku ucznia niepełnoletniego, jego rodzice lub opiekunowie prawni.
13. Rodzice lub prawni opiekunowie zobowiązani są do zadbania o to, aby dziecko, będące uczestnikiem wycieczki zostało właściwie
na nią wyposażone. Dotyczy to zwłaszcza ewentualnych lekarstw (uczestnik może sam dawkować sobie leki na podstawie
pisemnego oświadczenia rodziców), legitymacji szkolnej, a także stosownego obuwia i odzieży.
14. W przypadku rażącego naruszenia niniejszego regulaminu przez ucznia kierownik wycieczki powiadamia rodzica lub prawnego
opiekuna, który zobowiązany jest do natychmiastowego odebrania dziecka z wycieczki w miejscu wskazanym przez
kierownika wycieczki. Nie przysługuje z tego tytułu zwrot żadnych kosztów.

12

15. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu przez ucznia wyciąga się wobec niego konsekwencje dyscyplinarne zgodnie ze
statutem szkoły.

(data)
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(podpis rodzica lub opiekuna prawnego)

