
 

Regulamin wycieczki szkolnej- górskiej 

 

1. Uczeń posiada ważną legitymację szkolną.  

2. Uczestników obowiązuje punktualność. 

3. Uczniowie dostarczają kierownikowi wycieczki pisemną zgodę od rodziców na udział                       

w wycieczce. 

4. W czasie podróży nie wychylamy się przez okna, nie chodzimy po autokarze,                              

nie zaśmiecamy go. 

5. Uczestnicy zajmują miejsca zgodnie z dyspozycją opiekunów. 

6. Nie oddalamy się od grupy bez zgody opiekuna wycieczki. 

7. Czas na posiłek ustala opiekun wycieczki – na stołówce zachowujemy się zgodnie                           

z regulaminem stołówki. 

8. Uczniowie wykonują polecenia opiekunów. 

9. Uczestników obowiązuje odpowiedni strój i ekwipunek uzależniony od charakteru 

wycieczki, dostosowany do zmiennej, górskiej pogody (obuwie do wyjścia w góry, 

wygodne spodnie, odpowiednie nakrycia głowy, kurtki, podręczny plecak). 

10. Obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków 

oraz innych środków odurzających. 

11. Niedopuszczalne jest samowolne oddalanie się od grupy. 

12. Z urządzeń technicznych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem. 

13. W przypadku złego samopoczucia uczeń zgłasza się do opiekuna. 

14. Zabrania się zażywać leków bez wiedzy opiekunów. 

15. Podczas zwiedzania uczestnicy stosują się do poleceń przewodników i opiekunów, 

aktywnie uczestniczą w programie wycieczki.  

16. Po mieście poruszamy się zwartą grupą zgodnie z obowiązującymi zasadami ruchu 

drogowego.  

17. W górach poruszamy się według ustalonego porządku:  

a) przewodnik idzie pierwszy, nikt nie może go wyprzedzać, on dyktuje tempo marszu,  

b) uczestnicy idą „gęsiego” w odstępach 1,5 do 2 metrów lub gdy teren na to pozwala,                          

w luźnym szyku po kilka osób obok siebie,  

c) grupę zamyka opiekun grupy- za ta osobą nie należy pozostawać,  

d) grupa nie powinna rozciągać się na długiej przestrzeni. 



18. Przy schodzeniu w dół po stromych zboczach i w terenie skalnym należy zwracać uwagę  

na każdorazowe ustawienie stopy. Nigdy nie zbiegamy w dół. 

19. Na wycieczki nie zabieramy ostrych przedmiotów, sprayów, przedmiotów wartościowych. 

20. Kierownik i opiekunowie nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty drogocenne oraz 

zniszczenie mienia. 

21. Ewentualne szkody wyrządzone przez dziecko pokrywa rodzic. 

22. Podczas pobytu w miejscach zakwaterowania, zwiedzania, spożywania posiłków                        

itp. obowiązują odrębne regulaminy. 

23. Cisza nocna obowiązuje od 22:00 do 6:00. 

24. W czasie ciszy nocnej uczniowie zobowiązani są pozostawać w wyznaczonych przez 

opiekunów pokojach. 

25. Uczestnicy zobowiązani są zachowywać się zgodnie z ogólnymi zasadami dobrego 

wychowania i kultury. 

26.  W czasie wycieczki obowiązują uczniów postanowienia statutu szkoły i przepisy 

bezpieczeństwa. 

27. Rodzice  mogą zostać wezwani do odebrania dziecka z wycieczki w trakcie jej trwania                    

w przypadku, gdy zachowanie dziecka zagraża zdrowiu lub życiu jego bądź innych 

uczestników wycieczki. 

28. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu, będą wyciągane konsekwencje (konsekwencje 

niewłaściwego zachowania). 

29. W przypadku rażącego naruszenia przez ucznia zawiadamia się jego rodziców/prawnych 

opiekunów, którzy zobowiązani są do natychmiastowego odebrania dziecka. 

30. Po powrocie do Kluczborku rozchodzimy się do domów po odczytaniu listy uczestników 

przez opiekuna wycieczki. 

 

      Zobowiązuję się do przestrzegania regulaminu i wypełniania wszystkich poleceń kierownika     
    wycieczki i opiekunów. 

 

 

    Podpis uczestnika:        Podpis rodziców/prawnych opiekunów: 


