REGULAMIN WYCIECZKI AUTOKAROWEJ

1. Należy zapoznać się z regulaminem i harmonogramem wycieczki oraz bezwzględnie
stosować się do zawartych w nich zapisów.
2. Osoba, która nie dotrze na miejsce odjazdu w umówionym terminie i nie pojedzie na
wycieczkę może otrzymać tylko zwrot kosztów za wstępy do obiektów i restauracji.
Koszty autokaru są bezzwrotne.
3. Wszyscy uczestnicy wycieczki zobowiązują się do przestrzegania wszelkich poleceń
wydanych przez organizatorów wycieczki (kierownika i opiekunów wycieczki,
przewodnika, kierowców).
4. Należy zachowywać się w sposób kulturalny i zdyscyplinowany. Pamiętać o ważnej
zasadzie: „Twoje zachowanie może mieć wpływ na bezpieczeństwo innych”.
5. W czasie podróży:
•

zajmujemy wyznaczone miejsca w autokarze,

•

nie przemieszczamy się i nie stoimy w autokarze,

•

nie otwieramy i nie wychylamy się przez okno jadącego pojazdu,

•

nie otwieramy drzwi, nie wyrzucamy przedmiotów z pojazdu, ani nie rzucamy
nimi,

•

nie hałasujemy.

6. Wszyscy uczestnicy wycieczki zobowiązują się do przestrzegania i stosowania zasad
obowiązujących w zwiedzanych obiektach.
7. Uczestnicy zobowiązują się dbać o czystość, ład i porządek w miejscach, w których
będą przebywać.
8. Przemieszczamy się całą grupą, nie oddalamy się bez pozwolenia opiekuna wycieczki.
9. Złe samopoczucie, wszelkie skaleczenia czy inne objawy niedyspozycji bezzwłocznie
zgłaszamy opiekunowi lub kierownikowi wycieczki.
10. Należy informować opiekunów o sytuacjach niebezpiecznych mogących zagrażać
zdrowiu lub życiu uczestników wycieczki.
11. O wszelkich nieprawidłowościach zauważonych w czasie wycieczki, należy
natychmiast informować opiekuna lub kierownika wycieczki.
12. Bezwzględnie należy przestrzegać zasad dobrego wychowania.
13. Należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny.

14. Kierownik i opiekunowie wycieczki nie biorą odpowiedzialności za kieszonkowe oraz
sprzęt (aparaty, telefony, itp.) powierzone dziecku na czas wycieczki.
15. Zachęcamy do dbałości o przyjazną i wesołą atmosferę tak, aby nikt nie czuł się
samotny i wyobcowany.

Wobec uczestników, którzy nie przestrzegają regulaminu i przepisów dotyczących
bezpieczeństwa, będą wyciągnięte konsekwencje zgodnie z kryteriami ocen z zachowania
zawartymi w wewnątrzszkolnym systemie oceniania (powiadomienie rodziców/opiekunów,
wychowawcy, dyrektora szkoły) – co może grozić naganą dyrektora oraz obniżeniem oceny
z zachowania. Mogą zostać również uruchomione inne działania, mające zapewnić porządek
i bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom wycieczki.

