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Regulamin wycieczki /imprezy 
 

"Zachowanie człowieka w miejscach publicznych daje świadectwo o jego kulturze, 
może mieć również wpływ na bezpieczeństwo wielu osób. 

 
1. Uczestnik ma obowiązek zapoznać się z harmonogramem i regulaminem wycieczki. 
2. W czasie wycieczki obowiązują uczestnika postanowienia statutu szkoły i przepisy bezpieczeństwa 
(w środkach transportu, na postojach i itp.). 
3. Każdy uczestnik w trakcie wycieczki/imprezy zobowiązany jest:  

1) przybyć na miejsce zbiórki o wyznaczonej godzinie oraz do punktualności, 
2) poinformować kierownika lub opiekuna wycieczki o ewentualnym złym samopoczuciu 

i chorobie lokomocyjnej, 
3) do zabrania odpowiedniego stroju uzależnionego od charakteru wycieczki, 
4) bezwzględnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa i szczególnej ostrożności oraz wykonywać 

wszystkich poleceń kierownika i opiekuna, 
5) wykonywać polecenia kierowcy autokaru, pilota i przewodnika, 
6) zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny 
7) brać udział we wszystkich zajęciach przewidzianych w programie wycieczki, 
8) w środkach transportu zająć miejsce w wyznaczone przez opiekuna,  
9) w czasie jazdy nie spacerować, nie stawać na siedzeniu, nie wychylać się przez okno,  
10) nie śmiecić, nie niszczyć zieleni, nie płoszyć zwierząt,  
11) korzystać z urządzeń technicznych zgodnie z ich przeznaczeniem, 
12) nie oddalać się od grupy bez wyraźnej zgody opiekuna oraz nie oddalać się z miejsca 

zakwaterowania bez zgody opiekuna , 
13) podczas zwiedzania muzeów, zamków, rezerwatów itp. do przestrzegania regulaminów tych 

obiektów, 
14) dbać o higienę, schludny wygląd oraz o czystość, ład i porządek w miejscach, w których się 

przebywa, 
15) dbać o otaczające go mienie, własność uczestników wyjazdu oraz pilnować swoich rzeczy 

osobistych, 
16) przestrzegać przepisów ruchu drogowego i zachowywać ostrożność na ulicach i w innych 

miejscach, w których może grozić jakiekolwiek niebezpieczeństwo.  
17) w czasie przebywania w schroniskach i innych obiektach noclegowych przestrzegać 

postanowień i regulaminów tych obiektów, 
18) bezwzględnie przestrzegać zakazu palenia papierosów i e-papierosów, picia alkoholu, 

zażywania narkotyków oraz stosowania innych zabronionych substancji, 
19) udostępnić swój bagaż do kontroli kierownikowi lub opiekunom, 
20) poddać się badaniu alkotestem, 
21) poinformować kierownika lub opiekuna wycieczki o wszelkich wypadkach, wyrządzonych 

szkodach lub innych problemach dotyczących wycieczki. 
4. Kategorycznie zabroniona jest kąpiel w zbiorniku wodnym oraz korzystanie ze sprzętu wodnego 
bez zgody kierownika i opieki ratownika. 
5. Wobec uczestników, którzy nie przestrzegają regulaminu i zasad przepisów bezpieczeństwa, 
będą wyciągnięte konsekwencje zgodnie ze statutem szkoły.   
6. W  przypadku   naruszenia   przez   ucznia   punktu  18 lub stworzenia przez niego sytuacji 
zagrażającej życiu lub zdrowiu własnemu lub innych uczestników zawiadamia   się   jego rodziców   
(prawnych opiekunów)   oraz    dyrektora szkoły.  Rodzice(prawni opiekunowie) zobowiązani   są   do    
natychmiastowego odebrania dziecka z miejsca pobytu.  
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............................................................      .................................................... 
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego       Miejscowość, data  

 
......................................................................... 
Telefon/y kontaktowy/e 
 
 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW LUB PRAWNYCH OPIEKUNÓW 
UCZESTNIKA WYCIECZKI/IMPREZY 

 
 
 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka…………...........………............................………………………… 

...................................................................................................................................................................................... 

adres zamieszkania i PESEL uczestnika 

w wycieczce ..........................................................................., która odbędzie się w dniach ................................ 

  
Oświadczam, że: 

 nie ma przeciwwskazań lekarskich, aby syn /córka uczestniczył/a w obozie, 
 w razie wypadku lub choroby podczas obozu wyrażam zgodę na leczenie, hospitalizację 

oraz wykonanie niezbędnego zabiegu chirurgicznego, 
 zapoznałem/am się z harmonogramem i regulaminem wycieczki/imprezy oraz biorę 

odpowiedzialność finansową za szkody materialne wynikające z nieprzestrzegania 
regulaminu wycieczki/imprezy spowodowane przez moje dziecko, 

 w przypadku stwierdzenia, że moje dziecko spożyło alkohol, narkotyki lub inne 
zabronione substancje lub stworzyło sytuację zagrażającą życiu lub zdrowi własnemu lub 
innych uczestników, zobowiązuję się osobiście, na własny koszt, odebrać dziecko z 
miejsca wycieczki/imprezy, 

 w wyjątkowej sytuacji zgadzam się na kontrolę bagażu i rzeczy osobistych oraz na 
przeprowadzenie badania alkotestem, o którym zdecyduje kierownik i opiekunowie 
wycieczki, 

 zobowiązuje się do odbioru dziecka z miejsca rozwiązania wycieczki/ wyrażam zgodę na 
samodzielny powrót mojego dziecka z miejsca rozwiązania wycieczki do domu i biorę za 
niego w tym czasie odpowiedzialność (niepotrzebne skreślić). 

 
Uwagi dotyczące stanu zdrowia dziecka 
(choroby przewlekłe na jakie cierpi dziecko, leki, które przyjmuje, alergie i uczulenia, 
przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania ćwiczeń wytrzymałościowych) 
 
 
…………………………………………................................………………………………………………………………… 
 
………………………………................................................................................................................................……………. 
 
..................................................................................................................................................................................................... 
 

 
 
……….....................................……………………………………… 

        podpis rodzica /opiekuna 
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UCZESTNICY  WYCIECZKI/IMPREZY   

 
1. Uczestnikiem wycieczki i imprez, z wyjątkiem wycieczek przedmiotowych odbywających się 
w ramach zajęć lekcyjnych, może być niepełnoletni uczeń szkoły, który uzyskał zgodę przedstawicieli 
ustawowych. 
 
2. Uczestnikiem wycieczki lub imprezy zagranicznej może być osoba ubezpieczona od następstw 
nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia. 
 
3. W czasie wycieczki obowiązują uczestnika postanowienia statutu szkoły i przepisy bezpieczeństwa. 
 
4. Uczestnik przed rozpoczęciem wycieczki/imprezy jest zobowiązany:  

1) na 3 dni przed rozpoczęciem wycieczki/imprezy dostarczyć kierownikowi wycieczki: 
a) pisemną zgodę rodziców/opiekunów na udział w wycieczce, 
b) pisemną zgodę rodziców/opiekunów na podejmowanie decyzji w sprawie leczenia 

i hospitalizacji, 
c) pisemne zobowiązanie rodziców/opiekunów do odbioru ucznia z miejsca rozwiązania 

wycieczki lub ich pisemną zgodę na samodzielny powrót ucznia do domu, 
d) pisemną informację rodziców/opiekunów o przeciwwskazaniach lekarskich, 
e) pisemną zgodę rodziców/opiekunów na pokrycie ewentualnych szkód wyrządzonych przez 

ich dziecko, 
f) pisemne potwierdzenie rodziców/opiekunów o zapoznaniu się z harmonogramem 

i regulaminem wycieczki, 
2) zapoznać się z harmonogramem i regulaminem wycieczki, 

 
 
5. Uczestnik zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania regulaminu wycieczki/imprezy 
stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszych procedur lub regulaminu o którym mowa w §4 pkt. 4. 
 
6. W przypadku nieprzestrzegania powyższego regulaminu, w stosunku do uczestnika będą wyciągane 
konsekwencje zgodnie ze statutem szkoły. 
 
7. Uczestnik lub jego przedstawiciele ustawowi odpowiadają materialnie za ewentualne straty 
i  szkody spowodowane przez niego. 
 
 
 

 
FINASOWANIE WYCIECZEK 

 
1. Plan finansowy musi określać ogólny koszt wycieczki, koszt jednego uczestnika wycieczki oraz 
przewidywane koszty organizacyjne i programowe.  
 
2. Wycieczki finansowane mogą być ze składek uczestników, środków Rady Rodziców lub innych 
źródeł.  
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3. Rodzice uczniów biorących udział w wycieczce zobowiązani są do pokrycia związanych z nią 
kosztów, chyba, że udział w imprezie może być sfinansowany z innych źródeł.  
 
4. Rodzice, którzy zadeklarowali udział swego dziecka w wycieczce, a następnie deklarację tę 
wycofali, zobowiązani są do pokrycia strat, jakie powstały z tego tytułu.  

 
 

Wyciąg z Procedur organizacji wycieczek/imprez szkolnych w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gromniku 

 


