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Regulamin wycieczki do Krakowa w dniu 7 lutego 2023 r.

1. W dokładnie wyznaczonym czasie należy zgłosić się na miejsce zbiórki.

2. W czasie wycieczki:

1) należy stosować się do zaleceń opiekunów;

2) podczas jazdy autokarem należy zająć stałe i siedzące miejsce;

3) podczas jazdy autokarem nie spożywamy posiłków;

4) bez wiedzy i pozwolenia opiekuna nie wolno oddalać się od grupy; iść należy

zawsze zwartą grupą;

5) obowiązuje zakaz samowolnego oddalania się z miejsca postoju, parkingu

i zwiedzania;

6) czoło grupy stanowi opiekun, kolumnę również zamyka opiekun. Tempo marszu

nadaje przewodnik i jest ono dostosowane do tempa najsłabszego uczestnika

wycieczki;

7) należy bezwzględnie przestrzegać przepisów ruchu drogowego obowiązujących

pieszych, dbać o bezpieczeństwo własne i innych;

8) swoim zachowaniem w miejscach publicznych nie należy prowokować

niebezpiecznych sytuacji czy też agresji innych;

9) zabronione jest posiadanie, nabywanie i spożywanie alkoholu, palenie papierosów

oraz stosowania używek;

10) należy z życzliwością i kulturą odnosić się do wszystkich uczestników wycieczki

i innych napotkanych osób;

11) w czasie pobytu w kinie oraz Krakowskiej Manufakturze Czekolady należy

zachować szczególną ostrożność i bezwzględnie stosować się do wszystkich zaleceń;

12) każdy uczestnik wycieczki zobowiązany jest do posiadania ważnej legitymacji

szkolnej;

13) każdy fakt budzący niepokój należy zgłosić opiekunowi;

14) wszelkie niedyspozycje zdrowotne, skaleczenia oraz zagrożenia mające wpływ na

bezpieczeństwo uczestników wycieczki, należy bezzwłocznie zgłaszać opiekunowi.

3. Za rzeczy wartościowe (aparaty fotograficzne, kamery, telefony, biżuterię itp.) zabrane

na wycieczkę, opiekunowie nie ponoszą odpowiedzialności.

4. W przypadku rażącego naruszenia regulaminu wycieczki bezzwłocznie zostaną

poinformowani o tym rodzice.

5. Za szkody materialne spowodowane w czasie wycieczki odpowiedzialność ponoszą

rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
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ZOBOWIĄZANIE
Zapoznałam/em się z regulaminem wycieczki oraz jej programem i zobowiązuję się do

przestrzegania umieszczonego drugostronnie regulaminu wycieczki, co potwierdzam

własnoręcznym podpisem.

Podpisy uczestników wycieczki:

Lp. Imię i nazwisko Klasa Podpis
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