
R E G U L A M I N  W Y C I E C Z K I
Zasady ogólne
Na wycieczce obowiązuje regulamin szkoły.
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

(pogodzić się z faktem, iż opiekunowie zawsze mają rację).
3. Nie oddalać się od grupy bez wyraźnego zezwolenia opiekuna.
4. Przestrzegać przepisów ruchu drogowego i zachowywać ostrożność na ulicach i w innych miejscach,

w których może grozić jakiekolwiek niebezpieczeństwo.
5. Kulturalnie odnosić się do opiekunów, kolegów i innych osób.
6. Traktować z należytym respektem obiekty zabytkowe i eksponaty muzealne.
7. Nie śmiecić, nie niszczyć zieleni, nie płoszyć zwierząt.
8. W miejscach noclegowych postępować zgodnie z obowiązującym tam regulaminem.
Na wycieczkę koniecznie zabieramy:
1. Ważną legitymację uczniowską,
2. Obuwie na zmianę, okrycie przeciwdeszczowe

Zasady szczegółowe
W autokarze
1. W autokarze nie spożywamy pokarmów mogących zanieczyścić jego wnętrze.
2. Śmieci wyrzucamy do przygotowanych koszy lub pojemników obok foteli.
3. Podczas jazdy słuchamy objaśnień przewodnika lub nauczyciela, nie zmieniamy miejsc,

nie hałasujemy.
4. Wszelkie niedyspozycje związane z jazdą zgłaszamy natychmiast nauczycielowi.
Podczas zwiedzania
1. Podczas zwiedzania obiektów zabytkowych, muzeów, wystaw nie dotykamy eksponatów, uważnie
słuchamy objaśnień przewodnika lub nauczyciela.

2. Nie oddalamy się od grupy, chyba, że nauczyciel pozwala zwiedzać indywidualnie.
3. W zwiedzanych obiektach nie hałasujemy, nie spożywamy żadnych pokarmów, nie siadamy

w miejscach do tego nie przeznaczonych.
4. Podczas zwiedzania obiektów sakralnych dostosowujemy się do regulaminu obowiązującego w tym

obiekcie (odpowiedni strój, zachowanie ciszy, uszanowanie miejsca świętego).
5. Na miejsca zbiórek przychodzimy zawsze punktualnie.
Na trasie
1. Na trasie prowadzi przewodnik lub nauczyciel.
2. Na trasie idziemy zwartą grupą. Niedopuszczalne jest wyprzedzanie przewodnika lub prowadzącego

nauczyciela, ani też pozostawanie za opiekunem zamykającym grupę.
3. Nigdy bez zezwolenia opiekuna nie oddalamy się od grupy.
4. Tempo marszu oraz czas i miejsce odpoczynku wyznacza przewodnik lub nauczyciel.
5. Podczas wędrówki staramy się iść rytmicznie, nie hałasujemy, nie śmiecimy, nie chodzimy na skróty,

nie niszczymy przyrody żywej i nieożywionej, słuchamy uważnie objaśnień przewodnika.
6. Nie używamy sprzętu głośno grającego.
W schronisku
1. Przydział miejsc noclegowych ustala opiekun wycieczki.
2. Po zajęciu miejsc w pokojach zachowujemy się kulturalnie (nie kładziemy na łóżkach bagażu,

nie niszczymy mebli, nie wychylamy się z okien, nie trzaskamy drzwiami, nie śmiecimy).
3. Bezwzględnie przestrzegamy ciszy nocnej pomiędzy godz. 2200 a  600 (według słownika, cisza

to  „brak  wszelkich  dźwięków, odgłosów, hałasów").
4. W sanitariatach utrzymujemy idealną czystość.
5. Za wszelkie zniszczenia w obiekcie noclegowym ponosimy odpowiedzialność materialną.
6. Każdorazowe wyjście z miejsca noclegowego zgłaszamy opiekunowi wycieczki.

Osoba łamiąca regulamin wycieczki, łamie jednocześnie regulamin szkoły, w związku
z czym może zostać ukarana w sposób przewidziany w statucie szkoły.
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