Załącznik nr 2

REGULAMIN WYCIECZKI ORGANIZOWANEJ PRZEZ
GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W KOBIERZYCACH
1. Wszyscy uczestnicy wycieczki powinni pojawić się na miejscu zbiórki 20 min. przed
odjazdem.
2. Wsiadać do autokaru lub z niego wysiadać należy spokojnie, kulturalnie, bez
przepychania się, w wyznaczonej kolejności.
3. Bagaże należy ulokować na półkach lub w bagażniku.
4. Przejścia w autokarze muszą być wolne, co umożliwia szybkie opuszczenie pojazdu w
razie ewakuacji.
5. W razie jazdy i postoju autobusu, uczestnicy nie mogą:
 Spacerować w autobusie,
 Stawać na siedzeniach,
 Wychylać się przez okna,
 Wyrzucać przedmiotów przez okna,
 Zaśmiecać autokaru-wyrzucać śmieci na podłogę lub wciskać
w siedzenia,
 Głośno krzyczeć,
 Zachowywać się w sposób utrudniający prowadzenie autobusu
i sprawowania opieki nad uczestnikami.
6. Złe samopoczucie należy zgłosić do opiekuna lub kierownika wycieczki.
7. Wszystkie śmieci należy wrzucać do specjalnie przygotowanych pojemników, koszy,
torebek.
8. W czasie postoju należy zachować szczególną ostrożność:
 Nie przebiegać przez ulicę,
 Poruszać się po miejscach wyznaczonych,
 Nie oddalać się od grupy bez wyraźnego pozwolenia kierownika wycieczki lub
opiekuna.
9. Po zakończeniu wycieczki należy dokładnie sprawdzić, czy w autokarze pozostawiono
wszystko w należytym porządku.
10. Gminne Centrum Kultury i Sportu w Kobierzycach nie ubezpiecza dzieci od
nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenie pozostaje w gestii rodzica lub opiekuna
prawnego.
11. Rodzic lub opiekun prawny może zgłosić absencję uczestnika wycieczki tylko w
przypadku choroby w terminie 2 dni przed planowanym wyjazdem. W przypadku
braku zgłoszenia rodzic lub opiekun prawny zostanie obciążony kosztami wycieczki.

…………………………………………………………..
/data i czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego/

KONTRAKT WYJAZDU, WYCIECZKI:
Zachowanie człowieka w miejscach publicznych daje świadectwo o jego
kulturze, może mieć również wpływ na bezpieczeństwo wielu osób.
Dlatego każdy uczestnik wyjazdu 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. 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.
9. Przestrzegać godzin ciszy nocnej.
10. Dbać o czystość, ład i porządek w miejscach, w których się przebywa.
11. Bezwzględnie przestrzegać zakazu palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania
narkotyków oraz innych środków odurzających.
12. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do natychmiastowego informowania kierownika
wycieczki lub opiekuna o swoich kłopotach zdrowotnych oraz innych poważnych
problemach związanych z realizacją programu wyjazdu.
13. Wobec uczestników, którzy nie przestrzegają regulaminu i zasad przepisów
bezpieczeństwa, będą wyciągnięte konsekwencje zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
14. W przypadku naruszenia przez uczestnika wyjazdu, wycieczki punktu 11 zawiadamia
się jego rodziców (prawnych opiekunów) oraz dyrektora Gminnego Centrum Kultury
i Sportu w Kobierzycach. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do
natychmiastowego odebrania dziecka z wycieczki oraz ewentualnego pokrycia strat
wyrządzonych przez dziecko na wyjeździe i wycieczce.
Powyższy regulamin należy przeczytać uczestnikom wyjazdu, wycieczki podczas
każdorazowego wyjazdu.
…………………………………………………. w dniu………………..
Podpis kierownika wycieczki: ………………………………………..………………………………….

