Regulamin wycieczki autokarowej
(do wiadomości uczniów (rodziców/opiekunów prawnych))
Wstęp:
- w czasie jazdy uczniowie nie mogą chodzić po autokarze, wstawać, wychylać się ani
wyrzucać jakichkolwiek przedmiotów, śmieci przez okno
- po zatrzymaniu pojazdu pierwszy z autokaru wysiada zawsze opiekun
- w czasie postojów, zwiedzania zabronione jest oddalanie się od grupy

-

- piesi obowiązani są korzystać z chodnika, a w razie jego braku- z pobocza
każdy uczestnik musi stawić się na miejsce zbiórki 15 minut przed odjazdem autokaru
każdy uczestnik nie objęty ubezpieczeniem szkolnym dostarcza oświadczenie o zawarciu umowy
ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie, w przeciwnym razie zrzeka się
jakichkolwiek roszczeń z tytułu ewentualnego wypadku wobec organizatorów wycieczki

Każdy uczestnik wycieczki powinien:
1.

przestrzegać postanowień regulaminu wycieczki

2.

być zdyscyplinowanym, punktualnym

3.

dokładnie wykonywać polecenia opiekunów

4.

nie oddalać się od grupy

5.

uważnie słuchać przewodnika

6.

zachować ład i porządek w miejscach przebywania

7.

zgłaszać przypadki skaleczeń, choroby czy innych niedyspozycji

8.

zachowywać się zgodnie z ogólnymi zasadami wychowania, kultury

9.

szanować przyrodę, obiekty zabytkowe

10. w obiektach chronionych zachować się zgodnie z przepisami, jakie w nich
obowiązują
11. Po ogłoszeniu ciszy nocnej w miejscach noclegów bezwzględnie podporządkować się
poleceniu.
12. w miejscu noclegów zachować ład i porządek i nie oddalać się bez zezwolenia,

Uwagi dodatkowe!!!
W przypadku jakichkolwiek szkód powstałych z winy ucznia koszty ponosi rodzic
lub prawny opiekun dziecka, również następuje to w przypadku utraty
transpondera lub czepka podczas pobytu na terenie basenu/aquaparku
W przypadku nagannego zachowania ucznia działającego w sposób zagrażający
zdrowiu i życiu innych uczestników (także, gdy stwierdzi się posiadanie przez
dziecko alkoholu lub środków odurzających), po odbiór dziecka przyjeżdża rodzic
(prawny opiekun) na własny koszt, lub dziecko może być odwiezione przez służby
specjalne pod nadzorem wychowawcy na koszt rodziców lub prawnych opiekunów
dziecka
Nieprzestrzeganie powyższego regulaminu może spowodować wykluczenie z udziału
w następnych wycieczkach z jednoczesnym powiadomieniem rodziców.

