REGULAMIN WYCIECZEK
Zespołu Szkół w Czarnej Dąbrówce

Podstawowe akty prawne
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
bezpieczeostwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 6 z 2003 r. poz.
69 ze zmianami).
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeostwa
osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne (Dz.U. nr 57 z
1997r. poz. 358).
3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29 grudnia 1995 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie form opieki zdrowotnej nad uczniami (Dz.U. nr 4 z 1996 r. poz. 31).
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i
sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.( Dz.U. nr
135 z 2001 r. poz. 1516).
5. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. nr 98 z dnia 19 sierpnia 1997 r.
ze zmianami).
6. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z dnia 29 października 1997 r. ze
zmianami).

§1
ZASADY OGÓLNE
1. Wycieczki i inne formy turystyki są integralna forma działalności wychowawczej szkoły.
2. Organizacje i program wycieczek oraz imprez dostosowuje sie do wieku, zainteresowao i potrzeb
uczniów, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności specjalistycznych.
3. Uczniowie niepełnosprawni, o ile nie ma przeciwwskazao zdrowotnych, mogą brad udział w
wycieczkach i imprezach, a organizatorzy tych wycieczek i imprez powinni zapewnid im warunki
odpowiednie do specyficznych potrzeb wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

§2
RODZAJE WYCIECZEK
1. Organizowanie krajoznawstwa i turystyki odbywa sie w następujących formach:
a) wycieczki przedmiotowe - inicjowane i realizowane przez nauczycieli w celu uzupełnienia
obowiązującego programu nauczania, w ramach danego przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych,
b) wycieczki krajoznawczo - turystyczne, w których udział nie wymaga od uczestników przygotowania
kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych,
c) imprezy krajoznawczo - turystyczne, takie jak: biwaki, konkursy, turnieje,

d) imprezy turystyki kwalifikowanej i obozy wędrowne, w których udział wymaga od uczestników
przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych, w tym posługiwania sie specjalistycznym
sprzętem,
e) imprezy wyjazdowe - związane z realizacja programu nauczania, takie jak: zielone szkoły, szkoły
zimowe, szkoły ekologiczne.

§3
KIEROWNIK WYCIECZKI I OPIEKUNOWIE
1. Kierownika wycieczki lub imprezy wyznacza dyrektor spośród pracowników pedagogicznych szkoły o
kwalifikacjach odpowiednich do realizacji określonych form krajoznawstwa i turystyki.
2. Opiekunem wycieczki lub imprezy może byd nauczyciel lub inna osoba pełnoletnia, która uzyska zgodę
dyrektora szkoły.
3. W przypadku większej niż jeden liczby opiekunów przynajmniej jeden z nich powinien byd
nauczycielem.
3a. Za zgodą dyrektora kierownik wycieczki może pełnid jednocześnie funkcję opiekuna.
4. Do podstawowych obowiązków kierownika wycieczki należy:
a) przygotowanie dokumentacji (patrz § 7 regulaminu)
b) przedłożenie wicedyrektorowi szkoły (najpóźniej na dwa dni przed wyjazdem, a w przypadku wycieczki
zagranicznej na 7 dni przed wyjazdem) dokumentacji w celu otrzymania imiennego zezwolenia na
przeprowadzenie wycieczki,


załączniki 1,2,3a,3b,3c przygotowuje się w dwóch egzemplarzach z oryginalnymi podpisami
kierownika i opiekunów – jeden egzemplarz pozostaje w dokumentacji sekretariatu szkoły



zgody rodziców (załącznik 4) - pozostają w szkole



pełną dokumentację kierownik wycieczki po powrocie przechowuje do kooca roku szkolnego;

c) zapoznanie wszystkich uczestników z regulaminem wycieczki,
d) zapoznanie z zasadami bezpieczeostwa oraz zapewnienie warunków do ich spełniania przez wszystkich
uczestników od chwili rozpoczęcia do zakooczenia wycieczki,
e) dokonanie podziału zadao wśród uczestników wycieczki, określenie zadao dla opiekunów,
f) dopilnowanie, by uczestnicy zaopatrzeni byli w niezbędny, sprawny sprzęt i ekwipunek, zapewnienie
apteczki pierwszej pomocy,
g) organizacja transportu, wyżywienia i noclegów dla uczestników wycieczki,
h) dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na wycieczkę,
i) dokonanie wraz z uczestnikami oceny odbytej wycieczki oraz sporządzenie sprawozdania
merytorycznego i finansowego.
5. Obowiązkiem opiekuna jest:
a) sprawowanie opieki nad powierzonymi mu uczniami,
b) współdziałanie z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki lub imprezy,

c) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów, ze szczególnym
uwzględnieniem zasad bezpieczeostwa,
d) nadzór nad wykonywaniem zadao przydzielonych uczniom,
e) wykonywanie innych zadao zleconych przez kierownika.
10. Opiekunowie potwierdzają własnoręcznym podpisem na karcie wycieczki przyjecie odpowiedzialności
za bezpieczeostwo powierzonych im dzieci.

§4
ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK
1. Miejscem zbiórki uczniów rozpoczynającej i kooczącej wycieczkę jest plac szkolny, skąd uczniowie są
przyprowadzani i odbierani wyłącznie pod opieką rodziców. Istnieje możliwośd odebrania dziecka przez
rodziców w wyznaczonym miejscu na trasie powrotu.
2. Przy wyjściu organizowanym poza teren szkoły w obrębie tej samej miejscowości opiekę stanowią –
jeden nauczyciel (w klasach 0-III – nauczyciel oraz opiekun). Wszystkie wyjścia organizator odnotowuje w
„zeszycie wyjśd” znajdującym się w sekretariacie szkoły. Należy koniecznie podad miejsce wyjścia z
adresem oraz przewidywany czas powrotu do szkoły.
3. W przypadku organizowania wyjazdów wynajętymi środkami lokomocji w obrębie powiatu i dalej:
 w klasach I-III – jeden opiekun na 10 uczniów,
 w klasach IV-VI i gimnazjum – jeden opiekun na 15 uczniów.
4. Dyrektor szkoły może zwiększyd liczbę opiekunów jeżeli dyktuje to specyfika wyjazdu.
5. Wycieczki całodniowe powinny byd organizowane przy minimum 16 uczestnikach.
6. Przed wyruszeniem na wycieczkę należy pouczyd jej uczestników o zasadach bezpieczeostwa i sposobie
zachowania się w razie nieszczęśliwego wypadku.
7. Opiekunowie sprawdzają stan liczbowy uczestników przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w
czasie zwiedzania, przejazdów oraz po przybyciu do punktu docelowego.
8. Udział uczniów w wycieczce (z wyjątkiem przedmiotowych odbywających się w ramach zajęd
lekcyjnych) wymaga pisemnej zgody rodziców/opiekunów prawnych, którzy powinni przed jej
rozpoczęciem pokryd koszty związane z udziałem w niej ich dziecka.
7. Zabrania sie prowadzenia wycieczek podczas burzy, śnieżycy, gołoledzi.
8. Podczas wycieczek należy bezwzględnie przestrzegad zasad bezpiecznego poruszania sie po drogach.
9. Uczestnicy wycieczek zagranicznych powinni byd objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych
wypadków.
10. Placówka wypoczynku, w której mają przebywad uczniowie, winna posiadad kartę kwalifikacyjną
obiektu (nie dotyczy obozów wędrownych oraz form wypoczynku organizowanych poza granicami kraju).
11. Wszyscy uczestnicy wycieczek posługujący się sprzętem specjalistycznym zobowiązani są do
przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów w tym zakresie, a w szczególności:
a) uczestnicy wycieczek rowerowych musza posiadad kartę rowerową,
b) uczestnicy wycieczek posługujący się sprzętem pływającym musza posiadad kartę pływacką,
c) uczestnicy wycieczek poruszający się po drogach publicznych musza znad przepisy o ruchu drogowym,

d) uczestnicy wycieczek mogą korzystad z kąpieli tylko w miejscu do tego przeznaczonym i pod opieka
ratownika.
12. O wycieczce zagranicznej dyrektor szkoły jest zobowiązany powiadomid organ prowadzący szkołę oraz
organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
13. Wycieczki - wyjazdy na konkursy, zawody sportowe itp.) należy zgłosid na co najmniej dwa dni przed
wyjazdem, wypełniając uproszczoną dokumentację wycieczki (załącznik: 3c).




w przypadku niewielkiej liczby uczestników kierownik wycieczki pełni jednocześnie funkcję
opiekuna
udział uczniów w wyjazdach na zawody i konkursy wymaga pisemnej zgody rodziców na druku
przygotowanym przez opiekuna
wycieczka może się odbyd tylko po uzyskaniu zgody dyrektora.

14. Organizując wycieczkę autokarową należy przestrzegad następujących zasad:
a) do przewozu dzieci i młodzieży należy wykorzystad tylko sprawne i dopuszczone do przewozu osób
pojazdy;
b) liczba uczestników wycieczki nie może przekroczyd ilości miejsc siedzących w autokarze;
c) miejsca przy drzwiach powinny zajmowad osoby dorosłe;
d) przejścia w autokarze powinny byd wolne, co umożliwia szybkie opuszczenie pojazdu w razie ewakuacji;
e) w czasie jazdy dzieci nie mogą: spacerowad po autokarze, stawad na siedzeniach, wychylad się przez
okna;
f) w trakcie jazdy należy organizowad kilkunastominutowe przerwy na odpoczynek; postoje te mogą byd
organizowane tylko w miejscach do tego przeznaczonych; czas jazdy uzależniony jest od wieku
uczestników i rodzaju wycieczki;
g) należy pamiętad, aby po każdej przerwie w podróży dokładnie sprawdzid stan liczebny dzieci.

§5
OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW WYCIECZKI
1. Uczestnik wycieczki jest zobowiązany:
a) przybyd na miejsce zbiórki o wyznaczonej godzinie,
b) poinformowad opiekuna wycieczki o ewentualnym złym samopoczuciu,
c) wykonywad polecenia kierownika, opiekunów, pilota i przewodnika,
d) w środkach transportu zająd miejsce w wyznaczone przez opiekuna,
e) w czasie jazdy nie spacerowad, nie stawad na siedzeniu, nie wychylad się przez okno,
f) nie zaśmiecad pojazdu,
g) korzystad z urządzeo technicznych zgodnie z ich przeznaczeniem,
h) w czasie postoju i zwiedzania nie oddalad się od grupy bez zgody opiekuna,
i) dbad o higienę i schludny wygląd,
j) nie oddalad się z miejsca zakwaterowania bez zgody opiekuna,
k) w czasie przebywania w schroniskach i innych obiektach noclegowych przestrzegad postanowieo i
regulaminów tych obiektów,
l) zachowywad się zgodnie z ogólnymi zasadami dobrego wychowania i kultury,
m) przestrzegad zakazu palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz innych środków
odurzających,

§6
FINANSOWANIE WYCIECZKI
1. Plan finansowy musi określad ogólny koszt wycieczki, koszt jednego uczestnika wycieczki oraz
przewidywane koszty organizacyjne i programowe.
2. Wycieczki finansowane mogą byd ze składek uczestników, środków komitetu rodzicielskiego lub innych
źródeł (ze środków pozyskanych od organizacji i stowarzyszeo wspierających oświatę oraz od sponsorów).
3. Rodzice uczniów biorących udział w wycieczce zobowiązani są do pokrycia związanych z nią kosztów,
chyba, że pełnią funkcję opiekunów lub udział w imprezie może byd sfinansowany z innych źródeł.
4. Rodzice, którzy zadeklarowali udział swego dziecka w wycieczce, a następnie deklaracje te wycofali,
zobowiązani są do pokrycia strat, jakie powstały z tego tytułu.
5. Kierownik wycieczki oraz opiekunowie nie ponoszą kosztów udziału w imprezie.
6. Kierownik wycieczki odpowiada za terminowe regulowanie zobowiązao finansowych z nią związanych.
7. Rozliczenia wycieczki dokonuje kierownik, określając sposób zagospodarowania nadwyżki, względnie
uzupełnienia niedoboru finansowego.
8. Dowodami finansowymi są przede wszystkim podpisane przez rodziców dzieci listy wpłat oraz rachunki,
faktury i bilety wydawane przez uprawnione do danego rodzaju działalności podmioty gospodarcze – w
wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach mogą to byd oświadczenia o poniesionym wydatku podpisane
przez kierownika wycieczki oraz wszystkich opiekunów, jednak wydatki tego typu nie mogą przekroczyd 20
% kosztów wycieczki.

§7
DOKUMENTACJA WYCIECZKI
1. Karta wycieczki z harmonogramem / załączniki nr 1,2
2. Lista uczestników wycieczki/ załącznik nr 3a,3b,
3. Uproszczona karta wycieczki z listą uczestników / 3c
4. Pisemna zgoda rodziców uczestnika wycieczki / załącznik nr 4
5. Karta uczestnika wycieczki – (wycieczka kilkudniowa) / załącznik nr 4a
6. Regulamin zachowania się uczniów podczas wycieczki / załącznik nr 5
7. Rozliczenie finansowe wycieczki po jej zakooczeniu / załącznik nr 6

§8
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. Należy dążyd do tego, aby na wycieczkę pojechali wszyscy uczniowie danej klasy.
2. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w wycieczce klasowej organizowanej w dniach zajęd szkolnych mają
obowiązek brad udział w zajęciach z klasą wskazana przez wicedyrektora.
3. Listę ww. uczniów wychowawca dołącza do odpowiedniego dziennika klasowego.

4. Wycieczek nie należy organizowad w okresie bezpośrednio poprzedzającym termin wystawiania ocen
semestralnych i rocznych.
5. Należy zgłosid (ewentualne) odwołanie obiadów dla wyjeżdżających uczniów.
6. W razie wypadku uczestników wycieczki stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące postepowania w
razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych.
7. Wobec uczestników, którzy nie przestrzegają regulaminu i zasad przepisów bezpieczeostwa, będą
wyciągnięte konsekwencje zgodnie z kryteriami ocen z zachowania zawartych w wewnątrzszkolnym
systemie oceniania.
8. W przypadku naruszenia przez ucznia § 5 ust. 1 litera m) regulaminu zawiadamia się jego rodziców
(prawnych opiekunów) oraz dyrektora szkoły. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do
natychmiastowego odebrania dziecka z wycieczki.
10. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje sie odpowiednio przepisy Kodeksu
Pracy, Statutu Szkoły oraz rozporządzeo MEN w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeostwa i higieny w
szkołach i w sprawie zasad i warunków organizowania przez szkoły krajoznawstwa i turystyki.

ZAŁĄCZNIK NR 1
do Regulaminu wycieczek Zespołu Szkół w Czarnej Dąbrówce
…………………………………..………………….

(pieczątka szkoły)

KARTA WYCIECZKI (IMPREZY)
Cel i założenia programowe wycieczki (imprezy)
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Trasa wycieczki (imprezy)
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Termin .......................................................... ilośd dni ........................... klasa/grupa .......................
Liczba uczestników ............................................................................................................................
Kierownik (imię i nazwisko) ...............................................................................................................
Liczba opiekunów ..............................................................................................................................
Środek lokomocji ...............................................................................................................................

OŚWIADCZENIE
Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów dotyczących zasad bezpieczeostwa na wycieczkach
i imprezach dla dzieci i młodzieży.
Opiekunowie wycieczki (imprezy)

Kierownik wycieczki (imprezy)

(imiona i nazwiska oraz podpisy)

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

...............................................................
(podpis)

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

...................................................................
ZAŁĄCZNIK NR 2
do Regulaminu wycieczek Zespołu Szkół w Czarnej Dąbrówce

HARMONOGRAM WYCIECZKI (IMPREZY)
Data i godz.
wyjazdu

Ilośd km

Miejscowośd

Adnotacje organu prowadzącego
lub sprawującego nadzór pedagogiczny

Program

Adres punktu noclegowego
i żywieniowego

Zatwierdzam
...........................................................
(pieczęd i podpis dyrektora szkoły)

ZAŁĄCZNIK NR 3a
do Regulaminu wycieczek Zespołu Szkół w Czarnej Dąbrówce
…………………………………..………………….

(pieczątka szkoły)

LISTA UCZESTNIKÓW WYCIECZKI SZKOLNEJ

Wycieczka organizowana do ………………………..……….. w dniu …………………………
Lp.

Nazwisko i imię

Klasa

Adres zamieszkania

Nr telefonu do
rodziców/opiekunów

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

………………………………………………………..
( podpis wychowawcy)

ZAŁĄCZNIK NR 3b
do Regulaminu wycieczek Zespołu Szkół w Czarnej Dąbrówce
…………………………………..………………….

(pieczątka szkoły)

LISTA UCZESTNIKÓW WYCIECZKI SZKOLNEJ

Wycieczka organizowana do ………………………..……….. w dniu /dniach …………………………
Lp.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Nazwisko i imię

Klasa

Adres zamieszkania

Nr telefonu do
rodziców/opiekunów

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

………………………………………………………..
( podpis kierownika wycieczki)

ZAŁĄCZNIK NR 3c
do Regulaminu wycieczek Zespołu Szkół w Czarnej Dąbrówce
…………………………………..………………….

(pieczątka szkoły)

KARTA WYCIECZKI (IMPREZY)
- konkurs, zawody sportowe Cel i założenia programowe wycieczki ( imprezy)
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Trasa wycieczki (imprezy)
............................................................................................................................................................
Termin .........................................
Liczba uczestników ............................................................................................................................
Opiekun (imię i nazwisko) .................................................................................................................
Środek lokomocji ...............................................................................................................................

OŚWIADCZENIE
Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów dotyczących zasad bezpieczeostwa na wycieczkach
i imprezach dla dzieci i młodzieży.
Opiekun wycieczki (imprezy)
...............................................................
(podpis)

______________________________________________________________________________________

Adnotacje organu prowadzącego
lub sprawującego nadzór pedagogiczny

Zatwierdzam

...........................................................
(pieczęd i podpis dyrektora szkoły
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LISTA UCZESTNIKÓW WYCIECZKI SZKOLNEJ
Lp.

Nazwisko i imię

Klasa

Adres zamieszkania

Nr telefonu do
rodziców/opiekunów

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

………………………………………………………..
( podpis opiekuna wycieczki )

Strona 2 z 2

ZAŁĄCZNIK NR 4
do Regulaminu wycieczek Zespołu Szkół w Czarnej Dąbrówce

ZGODA - OŚWIADCZENIE RODZICÓW / OPIEKUNÓW
1). Ja niżej podpisana(y) wyrażam zgodę na wyjazd mojego syna / córki* …………………………………..………….,
( imię i nazwisko)

ucznia klasy …………… na wycieczkę (imprezę) do …………………………………………………..
w dniach …………............................... .

2). Zobowiązuję się do pokrycia pełnych kosztów wyjazdu w kwocie ……………..……………..
3). Zobowiązuję się do zapewnienia bezpieczeostwa dziecku w drodze pomiędzy miejscem zbiórki
i rozwiązaniem wycieczki a domem.
4). Biorę odpowiedzialnośd finansową za spowodowane przez moje dziecko szkody materialne wynikające
z nieprzestrzegania regulaminu wycieczki.
5). Jednocześnie oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka pozwala na uczestniczenie w tej wycieczce.


dobrze/źle* znosi jazdę autokarem.



Inne ważne uwagi dotyczące zdrowia dziecka (alergie, zażywane leki, uczulenia pokarmowe itp.)
……………………………………………………………………..………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..



w przypadku choroby lokomocyjnej zobowiązuję się zaopatrzyd dziecko w środki umożliwiające
jazdę autokarem

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na podejmowanie decyzji związanych z leczeniem lub
hospitalizowaniem dziecka w przypadku zagrożenia zdrowia bądź życia mojego dziecka przez
kierownika lub opiekuna w czasie trwania wycieczki (imprezy).
6). Dane osobowe uczestnika wycieczki:
- adres zamieszkania ……………………………………………………………….….………..
- telefon domowy (komórkowy) ……………………………………………………………
- data i miejsce urodzenia …………………………………………………….………………
- PESEL dziecka ……………………………………………………………………..….………….

data .……………………………..

*niewłaściwe skreślid

……………………..……………………………
(czytelny podpis rodziców/opiekunów)

ZAŁĄCZNIK NR 4a
do Regulaminu wycieczek Zespołu Szkół w Czarnej Dąbrówce
INFORMACJE DLA WYJEŻDŻAJĄCYCH
(DLA RODZICÓW)

1. Wycieczka ……………………………………………………………………………………………
2. Program:
Data/godzina

Miejscowośd, program zwiedzania

Inne uwagi

3. Koszt finansowy uczestnika …………………………..
4. Uczestnicy ………………………………….
5. Kierownik wycieczki: ………………………………………………………..
6. Opiekunowie: ………………………………………………………………………………………
7. Wyjazd godz. …………………………………..
8. Powrót godz. …………………………………...
9. Telefon kontaktowy: ………………………………………….
10. Lista rzeczy, które należy ze sobą zabrad:


………………………………………….

ZAŁĄCZNIK NR 5
do Regulaminu wycieczek Zespołu Szkół w Czarnej Dąbrówce

REGULAMIN UCZESTNIKA WYCIECZKI
1. Uczestnicy wycieczki / wyjazdu przychodzą na zbiórkę min. 15 minut przed wyjazdem.
2. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do posłuszeostwa i wykonywania poleceo kierownika wycieczki
oraz opiekunów.
3. Zabrania się samowolnego oddalania od grupy.
4. Należy przestrzegad punktualnego stawiania się w miejscach zbiórek.
5. Wszelkie niedyspozycje trzeba zgłaszad opiekunowi; zabrania się przyjmowania leków bez wiedzy
opiekuna.
6. Zabrania się spożywania i posiadania wszelkich używek; w przypadku stwierdzenia posiadania ich
lub spożycia, kierownik wycieczki jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia rodziców.
7. W miejscach noclegowych należy przestrzegad wewnętrznych regulaminów ośrodków
wypoczynkowych (cisza nocna, porządek).
8. Należy zachowywad się stosownie do miejsca pobytu (nie krzyczed, nie niszczyd przyrody, nie
rozpalad ogniska w miejscach niedozwolonych).
9. Dbad o bezpieczeostwo swoje i innych – wszystkie zagrożenia mające wpływ na bezpieczeostwo
uczestników należy zgłaszad kierownikowi wycieczki lub opiekunom.
10. Kąpiel w akwenach możliwa jest tylko za zgodą i pod opieką ratownika i opiekunów.
11. Każdy uczestnik wycieczki powinien byd wyposażony w odpowiedni strój i ekwipunek (w zależności
od rodzaju wycieczki).
12. Za wyrządzone szkody materialne koszty ponosi uczestnik wycieczki.
13. Uczestnicy potwierdzają własnoręcznym podpisem fakt zapoznania się z regulaminem
i zobowiązują się przestrzegad zawartych w nim zasad.
Podpisy uczestników wycieczki:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Imię i nazwisko ucznia

Podpis ucznia

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

ZAŁĄCZNIK NR 6
do Regulaminu wycieczek Zespołu Szkół w Czarnej Dąbrówce

ROZLICZENIE FINANSOWE WYCIECZKI/WYJAZDU
klasy / grupy …………………..…….. do……………………………….
w dniach ……………………..……...

WPŁYWY
L.P.

WYSZCZEGÓLNIENIE

1.

Odpłatnośd uczestników

2.

Dofinansowanie z funduszu Rady Rodziców

3.

Inne

KWOTA

Razem wpływy

KOSZTY
L.P.

WYSZCZEGÓLNIENIE

1.

Transport

2.

Wyżywienie

3.

Noclegi

4.

Przewodnik

5.

Bilety wstępu do muzeum, teatru, kina itp.

6.

Opłaty za parking

7.

Ubezpieczenie

8.

Inne

KWOTA

Razem wydatki

Pozostała kwota ………………… zostaje przeznaczona na ………………………………………. .
………………………………………..
(podpis kierownika wycieczki)

