Załącznik nr 3

REGULAMIN WYJAZDÓW NA TURNIEJE, FESTIWALE, PRZEGLĄDY,
ZAWODY SPORTOWE, ITP. ORGANIZOWANE PRZEZ GCKiS
KOBIERZYCE:
I.

Uczestnik zobowiązany jest do:

1. Dostarczenia pisemnego oświadczenia - zgody rodziców (prawnych opiekunów)
w określonym terminie, konieczne jest podanie aktualnego numeru telefonu.
2. Warunkiem wyjazdu jest podpis rodzica/opiekuna prawnego pod wszystkimi
oświadczeniami zawartymi w oświadczeniu.
3. Ubrania się w odzież zapewniającą wygodę i bezpieczeństwo, stosownie do
warunków atmosferycznych oraz przygotowanie pomocy wskazanych przez trenera,
instruktora, opiekuna i kierownika wyjazdu (aktualna legitymacja, dowód osobisty,
paszport, kartę zawodnika, itp.).
4. Punktualnego stawienia się na miejsce zbiórki.
5. Przestrzegania Regulaminu, kontraktu wycieczki - wyjazdu, obowiązujących zasad
bezpieczeństwa, kultury osobistej i zaleceń opiekunów tj.:
1) poruszania się w zwartym szyku prawą stroną chodnika,
2) przekraczania jezdni w miejscu wyznaczonym,
3) zachowania szczególnej ostrożności przy wsiadaniu i wysiadaniu ze środków
komunikacji (np. autokaru, busa),
4) wsiadania do (autokaru, busa) i wysiadania za zgodą trenera, instruktora,
opiekuna i kierownika wyjazdu.
6. Niezwłocznego informowania trenerów, instruktorów, opiekunów i kierowników
o ewentualnych dolegliwościach lub złym samopoczuciu.
7. Pozostawiania w czystości miejsc, w których przebywał.
8. Przestrzegania regulaminu placówki, obiektu w miejscu pobytu.

II.

Uczestnikowi zabrania się:

1. Samowolnego oddalania się od grupy.
2. Utrudniania prowadzenia zawodów, festiwali, wyjazdów (spóźnianie się, łamanie
zasad bezpieczeństwa, niewłaściwego zachowania się w środkach komunikacji,
nieprzestrzegania regulaminów obowiązujących w miejscach pobytu).

III.

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Kobierzycach nie odpowiada
za:

1. Rzeczy pozostawione bez opieki lub zagubione w czasie transportu i zawodów,
festiwali, turniejów i innych wyjazdów.
2. Wszelkie zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania niniejszego regulaminu.

IV.

Pozostałe warunki wyjazdu:

1. Z dziećmi jedzie opiekun (instruktor, trener-pracujący w GCKiS ), w przypadku
zespołów tanecznych (mini formacja, formacja) lub drużyn sportowych również
rodzic, lub inny opiekun prawny.
2. O wyjeździe decyduje dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kobierzycach.
3. Instruktor poszczególnych sekcji zobowiązany jest do wypełnienia obowiązujących
dokumentów w terminie 2 tyg. przed planowanym wyjazdem i dostarczenie do
dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kobierzycach.
4. Gminne Centrum Kultury i Sportu w Kobierzycach gwarantuje: opłatę startowego
uczestników wyjazdów, opłatę kosztów przejazdu, opłatę noclegów wyłącznie
w przypadku udziału zespołów lub drużyn (w przypadku zespołów tanecznych należy
wziąć pod uwagę wyjazd mini formacji, formacji).
5. Dyrektor akceptuje wyjazdy ujęte w planie rzeczowo – finansowym, lub w miarę
posiadanych środków finansowych.
6. Gminne Centrum Kultury i Sportu w Kobierzycach nie ubezpiecza dzieci od następstw
nieszczęśliwych wypadków.
Ubezpieczenie pozostaje w gestii rodzica lub opiekuna prawnego.
7. W przypadku wyjazdu na turnieje sportowe mogą brać udział wyłącznie osoby
posiadające aktualne badania sportowe, dopuszczające do udziału w turnieju.
8. Miejsce zawodów (festiwali, turniejów, itp.), termin oraz warunki uczestnictwa
podane są dla uczestników wraz ze zgodą rodzica (prawnego opiekuna) na wyjazd na
2 tygodnie przed organizowanymi zawodami.
9. Transport na turnieje, zawody organizowany jest przez Gminne Centrum Kultury i
Sportu w Kobierzycach.
10. Rodzic zobowiązany jest do odebrania uczestnika wyjazdu o określonej - podanej
godzinie z miejsca zbiórki ustalonego przez organizatora wyjazdu.
11. W przypadku nieodebrania dziecka o określonej godzinie i miejsca Organizator
wyjazdu informuje Policję i przekazuje dziecko do pogotowia opiekuńczego.
12. W przypadku nie zgłoszenia się na miejscu zbiórki o określonej godzinie i nie
uczestniczeniu w wyjeździe nie zgłoszonym w terminie 2 dni przed terminem
wyjazdu, rodzic lub opiekun prawny ponosi koszty wyjazdu określone dla uczestnika.
13. Każdy uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień regulaminu.
14. Regulamin wchodzi w życie w dniu………………………………………

……………………………………………………………….
/data i podpis dyrektora GCKiS/

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 GCKiS. 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: ………………………………………..……………………………….

