
załącznik nr 1 

Regulamin wyjazdu                                                                                                                          

 

  Informacje ogólne 

1. Kwalifikacja uczestników wyjazdu odbywa się zgodnie z regulaminem wyjazdu. 

2. Kierownikiem wyjazdu jest wyznaczona przez organizatora osoba, opiekę nad 

młodzieżą sprawują wyznaczeni przez organizatora opiekunowie i instruktorzy 

uczestniczący w wyjeździe. 

                                                    Regulamin wyjazdu 

1. Uczestnik wyjazdu  musi posiadać pisemną  zgodę  rodziców  na wyjazd. 

2. Uczestnik zobowiązany jest dostarczyć komplet dokumentów w wyznaczonym przez 

organizatora terminie  (karta kwalifikacyjna + załączniki) 

3. Uczestnicy wyjazdu  muszą być do niego odpowiednio przygotowani. 

4. Uczestnicy wyjazdu stawiają się punktualnie o wyznaczonej godzinie na wyznaczone 

miejsce zbiórki. 

5. Rodzice, opiekunowie prawni odpowiadają za dowóz uczestnika wyjazdu na 

wyznaczone miejsce zbiórki i odebranie w wyznaczonym terminie. 

6. Uczestnik wyjazdu podlega opiekunom i jest zobowiązany do bezwzględnego 

wykonywania poleceń. 

7. Podczas podróży uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów podróżnych 

oraz stosowania się do poleceń opiekunów, pilota i kierowców. 

8. Uczestnik zobowiązany jest stosować się do postanowień, przepisów i regulaminów 

obowiązujących w obiekcie zakwaterowania oraz innych miejscach podczas wyjazdu 

(m.in. Przepisów przeciwpożarowych, komunikacyjnych, poruszania się po drogach 

publicznych, BHP). 

9. Każdy uczestnik wyjazdu zobowiązany jest zachowywać się kulturalnie, dbać o dobre 

imię kraju i szkoły, nie naruszać godności partnerów reprezentujących inną kulturę, 

religię, czy przekonania.  

10. Wszystkich uczestników wyjazdu obowiązuje zachowanie nie narażające 

bezpieczeństwa własnego i innych. 

11. Uczestników obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów, zażywania środków 

odurzających, picia alkoholu. 

12. Uczestników obowiązuje bezwzględny zakaz samodzielnego oddalania się od grupy. 

13. Uczestnicy wyjazdu dostosowują się do ustalonego programu i rozkładu czasowego 

dnia. 

14. Uczestnicy wyjazdów są zobowiązani do przestrzegania ciszy nocnej obowiązującej w 

miejscu, które jest przeznaczone na nocleg. 

15. Każdy uczestnik zobowiązany jest dbać o swój bagaż, pieniądze oraz przedmioty 

wartościowe. Sugeruje się nie zabieranie ze sobą cennych przedmiotów – uczestnik 

zbiera je wyłącznie na własną odpowiedzialność. 

16. Opiekunowie, instruktorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zagubienie pieniędzy 

oraz zagubienie lub zniszczenie przedmiotów wartościowych  zabranych na wyjazd. 

17. Za szkody wyrządzone przez uczestnika odpowiedzialność ponoszą jego rodzice lub 

opiekunowie prawni. 

18. Uczestnik naruszający regulamin wyjazdu może być z niego wydalony na koszt 

rodziców, opiekunów prawnych. Rodzice zostaną obciążeni kosztami podróży dziecka 

i opiekuna, który będzie eskortował ucznia. 



19. Uczestnicy wyjazdu podlegają regulaminowi od momentu zbiórki przed wyjazdem do 

momentu zakończenia wyjazdu przez organizatora. 

 

Postanowienia końcowe 

1. Organizator wyjazdu zastrzega sobie prawo zmiany postanowień regulaminu  

w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności. 

2. Aktualna treść regulaminu jest dostępna u organizatora wyjazdu. 

 

 

Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z powyższym Regulaminem i akceptujemy jego postanowienia.  

 

 

………………………………………………        ………………………………………………      ………………………………………………… 
Data, podpisy obojga rodziców/ opiekunów oraz podpis uczestnika wyjazdu. 


