
 

S t r o n a  1 | 3 

 

 

REGULAMIN UCZESTNIKA WYCIECZKI SZKOLNEJ 

 
1. Uczestnicy imprez/wyjść/wycieczek organizowanych przez Szkołę 

zobowiązani są do zachowania kultury osobistej oraz postawy 

nieuwłaczającej godności Szkoły. 

2. Uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do postanowień, przepisów  

i regulaminów obowiązujących w autokarze, hotelu oraz w innych miejscach 

realizacji programu wycieczki (m.in. przepisów przeciwpożarowych, 

komunikacyjnych, poruszania się po drogach publicznych, wewnętrzny 

regulamin hotelu). 

3. Uczestnik powinien zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny, 

a obiekty zabytkowe, przyrodnicze i eksponaty muzealne traktować  

z należytym szacunkiem. 

4. Uczestnik zobowiązany jest do zachowania ciszy nocnej w hotelu, a w tracie 

jej trwania musi przebywać w zajmowanym przez siebie pokoju.  

5. Podczas podróży uczestnik zobowiązany jest do respektowania godzinowego 

planu dnia i punktualności.  

6. Uczestnik wycieczki podlega opiekunom i jest zobowiązany do 

bezwzględnego wykonywania ich poleceń. 

7. Podczas podróży uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów 

podróżnych oraz stosowania się do poleceń opiekunów, pilota i kierowców. 

8. Uczestników obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, papierosów 

elektronicznych, zażywania narkotyków, środków odurzających oraz 

napojów alkoholowych, w tym także piwa. 

9. Wszystkich uczestników wycieczki obowiązują zasady zachowania 

pozwalające na zachowanie bezpieczeństwa własnego i innych. 
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10. Każdy uczestnik obowiązany jest należycie dbać o swój bagaż i pieniądze. Za 

szkody wyrządzone przez uczestnika wycieczki, w tym szkody materialne, 

odpowiedzialność ponosi on sam, a w przypadku ucznia niepełnoletniego, 

jego rodzice lub opiekunowie prawni. 

11. Rodzice lub opiekunowie prawni zobowiązani są do zadbania o to, aby 

dziecko, będące uczestnikiem wycieczki zostało właściwie na nią 

wyposażone.  

12. Uczestnik może sam dawkować sobie leki na podstawie pisemnego 

oświadczenia rodziców (prawnych opiekunów). W przeciwnym razie 

opiekunowie są odpowiedzialni za dawkowanie leków według zaleceń 

lekarza/ rodziców/ prawnych opiekunów. Zabrania się samowolnego 

przyjmowania leków przez uczestników. 

13. Uczestnik naruszający regulamin wycieczki może być wydalony z wycieczki 

na koszt rodziców (opiekunów prawnych). W przypadku ucznia 

niepełnoletniego rodzice (opiekunowie prawni) zostaną również obciążeni 

kosztami podróży opiekuna, który będzie eskortował ucznia.  

14. Rażące naruszenie regulaminu wycieczki może skutkować karami 

dyscyplinarnymi ze strony Dyrekcji przewidzianymi w Statucie Szkoły,  

w tym obniżeniem oceny ze sprawowania.  

15. Uczestnicy potwierdzają własnoręcznym podpisem fakt zapoznania się  

z regulaminem i zobowiązują się przestrzegać zawartych w nim zasad. 
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Oświadczenia uczniów – uczestników wycieczki szkolnej 

Oświadczam, że zapoznałem(am) się z regulaminem wycieczki do  

.................................................... i zobowiązuję się do jego przestrzegania. 

 

lp Imię i nazwisko klasa data podpis 
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