
ZAŁĄCZNIK NR 2

REGULAMIN WYCIECZKI SZKOLNEJ

1. Każdy uczestnik (uczeń) wycieczki powinien wziąć udział w zebraniu informacyjnym 
zorganizowanym przez kierownika wycieczki.
2. Zbiórka przed odjazdem w ściśle określonym czasie i miejscu.
3. Umieszczanie bagażu pod kontrolą kierowcy i kierownika.
4. Zajmowanie miejsca odbywa się po sprawdzeniu listy obecności.
5. W czasie jazdy zabrania się:

a) palenia tytoniu;
b) spożywania alkoholu i innych używek;
c) przemieszczania się po autokarze;
d) podróżowania w pozycji stojącej;
e) blokowania zamków;
f) otwierania drzwi okien;
g) wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu

6. Podczas jazdy trwającej kilka godzin przerwa (20-30 min) przeznaczona na tzw. 
„rozprostowanie kości”, spożycie posiłku oraz toaletę i przewietrzenie autokaru.
7. Postój może się odbywać wyłącznie na parkingu lub stacji benzynowej.
8. Podczas postoju nie wolno:

a) wchodzić na jezdnię;
b) przechodzić na drugą stronę jezdni.

9. Po każdym zakończonym postoju kierownik wycieczki sprawdza obecność.
10. Dodatkowe postoje mogą się odbywać tylko po zgłoszeniu takiej potrzeby do kierownika 
wycieczki tylko w uzasadnionych przypadkach (choroba).
11. Podczas trwania wycieczki nie oddalać się od grupy pod żadnym pozorem.
12. Zatrzymywać się w miejscach wyznaczonych.
13. Zachowywać się w sposób kulturalny i zdyscyplinowany.
14. Informować opiekunów o jakichkolwiek sytuacjach niebezpiecznych mogących zagrażać 
życiu i zdrowiu uczestników wycieczki.
15. Zgłaszać opiekunowi wycieczki wszelkie przejawy złego samopoczucia.
16. Dostosowywać się do obowiązujących w obiektach muzealnych regulaminów.
17. Dbać o czystość, ład i porządek w miejscach, w których się przebywa.
18. W obiektach noclegowych przestrzegać obowiązujących tam regulaminów.
19. Kulturalnie odnosić się do opiekunów, kolegów i innych osób.
20. Rodzice ponoszą odpowiedzialność i koszty za ewentualne szkody, dokonane przez ich 
dziecko w trakcie trwania wycieczki.
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