
REGULAMIN WYCIECZKI DLA UCZNIÓW 

 

Zachowanie człowieka w miejscach publicznych daje świadectwo o 

jego kulturze, może mieć również wpływ na bezpieczeństwo wielu 

osób. Dlatego każdy uczestnik wycieczki zobowiązany jest:  

1.       Zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny.  

2.       Stosować się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych 

przez opiekunów lub przewodników.  

3.       Kulturalnie odnosić się do opiekunów, kolegów i innych osób. 

4.      Przestrzegać regulaminów panujących w miejscach 

zwiedzanych. 

5.       Nie śmiecić, nie niszczyć zieleni, dbać o czystość, ład i 

porządek w miejscach, w których się przebywa. 

6.       Nie oddalać się od grupy bez wyraźnego zezwolenia opiekuna.  

7.       Zauważoną nieobecność któregokolwiek z uczestników 

wycieczki zgłosić natychmiast opiekunowi. 

8.       W przypadku zagubienia się, pozostać w miejscu zagubienia i 

(o ile to możliwe) skontaktować się natychmiast z grupą przez 

telefon. 

9.       Zgłaszać wszelkie zauważone objawy złego samopoczucia 

10. W czasie jazdy stosować się do zaleceń i uwag kierowcy pojazdu 

oraz opiekuna wycieczki.  

13.  W czasie jazdy nie wolno:  

- przemieszczać się w autokarze i podróżować w pozycji stojącej, 

- spożywać posiłków 

15.  Po zakończeniu podróży należy: 

- przed opuszczeniem autokaru sprawdzić, czy na miejscu jest ład  i 

porządek, 

16.  Organizator wycieczki nie ponosi odpowiedzialności za 

zaginione i zniszczone rzeczy uczestnika wycieczki. 
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Imię i nazwisko dziecka……………………………...………………………………...…….. 

 

Telefon kontaktowy rodzica ……………………………………………………….. 
 

 

 

 

ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW NA UCZESTNICTWO 

DZIECKA W WYCIECZCE 

 
Wyrażam zgodę na udział mojego 

dziecka……..................................................w wycieczce 

do …………………………………………………….. w 

dniu ………………………………………………….. 

Informuje, że nie znam przeciwwskazań zdrowotnych do 

udziału mojego dziecka   w wycieczce. 
 

………………………… 

podpis rodzica 
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