REGULAMIN UCZESTNIKA WYCIECZKI

Uczestnik wycieczki ma prawo do:
1. Właściwie zorganizowanego wypoczynku zgodnie z zasadami higieny i bezpieczeństwa na
miarę warunków w jakich odbywa się wycieczka.
2. Swobodnego korzystania z pomieszczeń pobytowych wskazanych przez kierownika wycieczki.
3. Podnoszenie swej wiedzy i umiejętności krajoznawczych poprzez udział w realizacji zajęć
programowych.
4. Uzyskania informacji o planowanym programie wycieczki.
5. Uczestnictwa w zajęciach kulturalnych, sportowych i rozrywkowych organizowanych dla
uczestników wycieczki (ograniczenie uczestnictwa może wynikać jedynie z zastosowanej kary).
6. Korzystania z opieki medycznej zabezpieczonej przez organizatora wycieczki.
7. Ochrony swych praw osobistych (stosunki rodzinne i przyjaźnie nie mogą być przedmiotem
publicznych uwag).
8. Swobodnego wyrażania swego światopoglądu i wyznania religijnego, jeżeli nie narusza tym
dobra innych osób.
9. Opieki wychowawczej i warunków pobytu na wycieczce zapewniających bezpieczeństwo,
ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej oraz ochrony i poszanowania
godności osobistej.
10. Życzliwego podmiotowego traktowania.
11. Przedstawiania wychowawcy, kierownikowi wycieczki swoich problemów oraz uzyskiwania
od nich pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień.

Uczestnik ma obowiązek do :
1. Przestrzegania przepisów bezpieczeństwa na terenie ośrodka, podczas zabaw, spacerów,
wycieczek.
2.

Poruszania się po wytyczonym szlaku i nie oddalania się od grupy bez wiedzy i zgody
kierownika wycieczki.

3.

Przestrzegania zaleceń nauczycieli, opiekunów i instruktorów.

4. Dostosowywania się do rozkładu dnia, punktualnego zgłaszania się na zbiórki.
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5.

Brania udziału we wszystkich zajęciach programowych o ile nie zostanie z nich zwolniony
przez wychowawcę, instruktora lub lekarza.

6. Dbania o higienę i czystość pomieszczeń, w których przebywa.
7. Dbania o higienę i czystość swojego ciała.
8. Dbania o własne zdrowie. Ubierania się stosownie do pogody.
9. Odnoszenia się szacunkiem do osób dorosłych, koleżanek i kolegów. Stosowania zasady
„pomagamy sobie wzajemnie” oraz „nie czyń bliźniemu co tobie niemiłe”.
10. Kulturalnego, w ciszy i spokoju spożywania posiłków.
11. W czasie ciszy nocnej przebywania w swoim pokoju w spokoju i przy zgaszonym świetle.
Stosowania się do zasady: „Nawet jeżeli nie możesz spać – pozwól spać innym.”
12. Informowania kierownika wycieczki, wychowawców i opiekunów o niepokojących
sprawach. Uczestnik zobowiązany jest

do rzetelnego i prawdziwego podawania

informacji.
13. Szanowania przyrody.
14. Bezwzględnego przestrzegania zakazu posiadania i używania alkoholu, papierosów/w tym
e-papierosów/ oraz innych środków odurzających.
15. Uczestnik zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania zakazu spożywania
chipsów, napojów energetycznych typu „Red Bull” oraz innych używek. Konsekwencją
posiadania ww. produktów, będzie ich zniszczenie oraz poinformowanie o tym rodziców.
16. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zakazu samodzielnego zażywania leków.
W przypadku jakichkolwiek objawów chorobowych, natychmiastowego

informowania

o tym opiekunów lub kierownika wycieczki.
17. Natychmiastowego zgłaszania kierownikowi wycieczki niedomagań fizycznych, urazów,
kontuzji.
18. Właściwego zachowania się podczas zwiedzania świątyń – obiektów sakralnych, aby nie
urazić uczuć wyznawców danej religii.
19. Przestrzegania regulaminów Ośrodka, gdzie odbywa się pobyt i innych instytucji, z
którymi styka się w czasie trwania wycieczki.
Zasady postępowania:
1. Za

szkody

materialne

spowodowane

przez

uczestnika

odpowiadają

rodzice,

pokrywając koszty usunięcia szkody.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty o dużej wartości (np.:
telefony komórkowe, gry elektroniczne, zegarki, aparaty fotograficzne itp.), zabrane
przez uczestników, oraz pieniądze niezdeponowane u wychowawców.
3. Organizator nie odpowiada za bagaż skradziony, zgubiony lub zniszczony z braku
staranności uczestnika.
4. Uczestnik został poinformowany, że elektroniczne urządzenia do rejestracji obrazu
i dźwięku (telefony komórkowe, aparaty fotograficzne, kamery itp.) na których zostaną
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wykryte treści niezgodne ze standardami dobrych obyczajów będą nieodwołalnie
konfiskowane i przekazywane rodzicom do obejrzenia po zakończeniu imprezy.
5. Rażące naruszanie regulaminu może skutkować wydaleniem uczestnika z wycieczki.
Ostateczna decyzja w tej sprawie należy do kierownika imprezy. Powrót do domu
odbywa się w takiej sytuacji na koszt własny uczestnika bez zwrotu opłat za
niewykorzystany pobyt. Odebranie uczestnika z wycieczki powinno nastąpić w ciągu
24 godzin od otrzymania przez prawnych opiekunów informacji o decyzji o wydaleniu
uczestnika.
W przypadku nieodebrania skreślonego z listy uczestnika w podanym wyżej czasie,
Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania dziecka pod opiekę Policji.
6. O łamaniu regulaminu oraz przejawianiu negatywnej postawy przez uczestnika
wycieczki są informowani rodzice i dyrektor szkoły.

W przypadku

naruszenia

przez

ucznia

punktu

(prawnych opiekunów) oraz dyrektora szkoły.
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14,

zawiadamia

się jego

rodziców

