
Imię i nazwisko uczestnika wycieczki…………………………………….............................................. 

 

REGULAMIN WYCIECZKI SZKOLNEJ 
 

1. Uczniowie mogą wziąć udział w wycieczce szkolnej wyłącznie za zgodą rodziców ( opiekunów). 

2. Każdy uczestnik wycieczki musi być odpowiednio do niej przygotowany ( odpowiedni ubiór, obuwie, 

legitymacja szkolna, ubezpieczenie NNW). 

3. Obowiązuje bezwzględny zakaz: 

a) samodzielnego – bez zgody kierownika lub opiekuna wycieczki – oddalania się od grupy, 

b) spożywania alkoholu w jakiejkolwiek postaci (w tym także piwa), 

c) kąpieli w miejscach niedozwolonych, 

d) używania sprzętu pływackiego bez zgody kierownika wycieczki, 

e) używania narkotyków i innych środków odurzających, 

f) palenia papierosów, 

g) wspinania się w miejscach eksponowanych (np. strome skały), 

h) wychylania się przez okna i balkony, przechodzenie przez barierki balkonów, 

i) wykonywania innych czynności niebezpiecznych dla życia i zdrowia swojego lub pozostałych uczestników 

wycieczki. 

j) korzystania z snowparku, 

4. Nauczyciel ma prawo do telefonicznego poinformowania rodziców (opiekunów) o zachowaniu  dzieci bez 

względu na  

        porę dnia. 

5. W razie zażywania lub podejrzenia zażywania alkoholu lub innych środków odurzających przez ucznia 

nauczyciel może powiadomić policję.  

6. Wszystkich uczestników obowiązuje ustalony program wycieczki i rozkład czasowy dnia. 

7.  Uczestnicy wycieczki mają bezwzględny nakaz przestrzegania ciszy nocnej obowiązującej w danym obiekcie i 

przebywania w tym czasie w miejscu (pokoju) wyznaczonym na nocleg (bezwzględny zakaz opuszczania 

pokoju). 

8. Wszystkich uczestników obowiązuje przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych i bhp. 

9. Każdy uczestnik musi przestrzegać kodeksu ruchu drogowego ( w szczególności przepisów dotyczących 

pieszych – niedopuszczalne jest przeszkadzanie innym osobom w poruszaniu się zgodnie z wyżej 

wymienionymi przepisami). 

10. Obowiązuje bezwzględny nakaz podporządkowania się poleceniom kierownika wycieczki i opiekunów. 

11. Uczestnicy wycieczki zobowiązani są zachować się kulturalnie i dbać o dobre imię szkoły. 

12. Rodzice (opiekunowie) lub uczeń odpowiadają materialnie za szkody spowodowanie umyślnie podczas trwania 

wycieczki. 

13. W przypadku niepodporządkowania się wymaganiom niniejszego regulaminu rodzice zobowiązują się odebrać 

dziecko z wycieczki. 

14. Schorzenia przewlekłe lub czasowe, które mogą ujawnić się podczas wycieczki( w szczególności choroby 

układu oddechowego i krążenia, zaburzeń równowagi) oraz informacje o przyjmowanych aktualnie lekach przez 

ucznia należy zgłosić opiekunowi wycieczki przed wyjazdem .W przypadku braku takich informacji 

odpowiedzialność za stan zdrowia ucznia ponoszą rodzice (opiekunowie). 

15. Wszelkie leki zażywane na wycieczce zarówno te zlecone przez lekarza jak i te z własnej inicjatywy ucznia 

spożywane są na własną i rodziców odpowiedzialność.  

16. Regulamin powyższy obowiązuje od momentu zbiórki przed wyjazdem do momentu zakończenia wycieczki. 

17. Obowiązuje jazda na stoku wyłącznie w kasku i po wyznaczonych trasach. 

 

Wyrażam zgodę na wyjazd mojego dziecka na wycieczkę do ………………………………………………. 

Zapoznałem (-am) się z regulaminem wycieczki. 

Oświadczam, że nie mam przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa dziecka w wycieczce. 

Podpis rodziców (opiekunów)……………………………………………………………………. 

Podpis uczestnika wycieczki……………………………………………………………………... 


