
REGULAMIN UCZESTNIKA WYCIECZKI 

 

BĘDĄC UCZESTNIKIEM WYCIECZKI ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO:  

 

l. Przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu. 

2. Bycia współodpowiedzialnym za dyscyplinę i porządek w grupie, nie spóźniać się i nie 

oddalać od grupy bez zezwolenia kierownika wycieczki lub opiekuna, dbać o dobrą opinię 

grupy i wykonywać polecenia kierownika wycieczki lub opiekuna. 

3. Przestrzegać regulaminu schronisk, pensjonatów lub kwater wycieczkowych, dbać o 

poszanowanie ich mienia, aby nie narażać grupy na straty materialne. 

4. Dbać o porządek, higienę osobistą oraz otoczenia (np. w miejscu noclegowym i 

spożywania posiłków, w środkach lokomocji, lesie, parku, na ulicy itp.). 

5. W środku transportu zająć wyznaczone miejsce. W czasie jazdy nie spacerować, nie stawać 

na siedzeniu. 

6. Pilnować swoich rzeczy osobistych. 

7. Być pomocnym i życzliwym wobec innych, pomagać słabszym. O zaistniałych, 

zagrażających zdrowiu sytuacjach natychmiast informować kierownika wycieczki lub 

opiekunów. 

8. Zwiedzając świątynie lub obiekty sakralne, zachowywać się tak, aby nie urazić uczuć 

wyznawców danego kościoła. 

9. Szanować przyrodę, zabytki i pracę ludzką: nie niszczyć przyrody, nie hałasować, nie 

płoszyć ptactwa i zwierzyny, nie zbliżać się do napotkanych zwierząt. 

10. Stosować się do wskazówek, nakazów i zakazów, jakie w danym miejscu obowiązują. 

Dotyczy to przede wszystkim wypraw po szlakach górskich, parkach narodowych i 

rezerwatach przyrody oraz miejsc, gdzie grozi niebezpieczeństwo wypadków (fabryki, 

kopalnie, jaskinie itp.) 

11. Nie spożywać, ani nie rozpowszechniać wśród innych uczestników wszelkich używek 

typu alkohol, papierosy, narkotyki. 

12. Zachowywać się kulturalnie oraz dołożyć wszelkich starań, aby zdobyć jak najwięcej 

wiadomości o zwiedzanej okolicy, obiekcie, czy miejscu i spędzić mile czas wypoczynku. 

13. Godnie reprezentować swoją szkołę, miejscowość i region. 

14. Każdy uczestnik wycieczki powinien posiadać legitymację szkolną. 

 

 



 

Wobec uczestników wycieczki, którzy nie będą przestrzegać powyższego regulaminu i zasad 

bezpieczeństwa, będą wyciągnięte konsekwencje zgodnie z kryteriami ocen z zachowania 

zawartych w wewnątrzszkolnych zasadach oceniania. W przypadku nagminnego niesłuchania 

poleceń kierownika wycieczki i opiekunów lub znaczących naruszeń zasad bezpieczeństwa, 

zwłaszcza picia alkoholu lub brania narkotyków przez uczestników wycieczki kierownik 

zawiadamia rodziców oraz dyrektora szkoły. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są 

do natychmiastowego odbioru swojego dziecka z wycieczki. 

 

Potwierdzam znajomość regulaminu (podpis uczestnika):  

 


