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REGULAMIN WYCIECZKI SZKOLNEJ/ZIELONEJ SZKOŁY DLA
UCZNIÓW/UCZESTNIKÓW

Wycieczka/zielona szkoła do............................    w terminie..............................

Każdy  uczestnik  wycieczki/zielonej  szkoły  zobowiązany  jest  do  przestrzegania  regulaminu,  przepisów
ruchu drogowego, regulaminów dotyczących odwiedzanych miejsc, zasad bezpieczeństwa, postanowień
Statusu szkoły oraz innych zasad wynikających z przepisów prawa. Uczestnicy wycieczki/zielonej szkoły w
szczególności zobowiązują się do:

1. Zachowywania się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny.
2. Dbania o dobre imię własne i szkoły.
3. Stosowania się do poleceń wydawanych przez opiekunów, pilotów i przewodników.
4. Nie  oddalania  się  od  grupy  bez  uprzedniego  zgłoszenia  opiekunowi  i  uzyskania  od  niego

odpowiedniego zezwolenia.
5. Przestrzegania przepisów ruchu drogowego i zachowywania ostrożności na ulicach i w miejscach, w

których może grozić jakiekolwiek niebezpieczeństwo.
6. Stosowania ogólnych zasad bezpieczeństwa i szczegółowych ustaleń zależnie od miejsca pobytu.
7. Zgłaszania opiekunom informacji o wszystkich zagrożeniach mających wpływ na bezpieczeństwo

uczestników.
8. Kulturalnego odnoszenia się do opiekunów, innych uczestników wycieczki i innych osób.
9. Traktowania z należytym szacunkiem obiektów zabytkowych i eksponatów muzealnych.
10.Zachowywania  należytej  czystości  w  środkach  komunikacji  oraz  hotelach  i  schroniskach

młodzieżowych.
11.Ponoszenia odpowiedzialności finansowej za spowodowanie zniszczenia lub uszkodzenia.
12.Postępowania w miejscach noclegowych zgodnie z obowiązującym tam regulaminem.
13.Przestrzegania godzin ciszy nocnej.
14.Przestrzegania bezwzględnego zakazu spożywania alkoholu, palenia tytoniu i zażywania środków

odurzających.
15.Przebywania w przydzielonych na nocleg pokojach w godzinach ustalonych przez opiekunów.
16.Przestrzegania zakazu zapraszania gości spoza listy uczestników wycieczki.
17.Bezwzględnego korzystania z pasów bezpieczeństwa w środkach transportu, jeśli tylko te są w nie

wyposażone.
18.Pozostawania na swoich miejscach siedzących bez zbędnego przemieszczania się po autokarze w

czasie jazdy.

Za  nieprzestrzeganie  regulaminu  uczeń  może  być  ukarany  zgodnie  z  przepisami  statusu  szkoły.  W
przypadku  uczniów  w  rażący  sposób  nie  przestrzegających  zasad  regulaminu  lub  dezorganizujących
przebieg wycieczki możliwe jest wcześniejsze zakończenie wycieczki/zielonej szkoły (opiekunowie ustalają
z rodzicami lub opiekunami ucznia termin i miejsce odebrania ucznia z wycieczki/zielonej szkoły). Decyzję
o wcześniejszym zakończeniu wycieczki/zielonej szkoły podejmuje kierownik wycieczki w uzgodnieniu z
pozostałymi opiekunami.
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Szczegółowe informacje oraz warunki uczestnictwa na www.ekspedycja.eu


