
 

 

Projekt pn. „W drodze do sukcesu” realizowany jest przez Gminę Stepnica / Zespół Szkolno-Przedszkolny 

w Stepnicy i Szkołę Podstawową w Racimierzu – współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

RPO WZ 2014-2020 (Priorytet RPZP.08.00.00 Edukacja, Działanie RPZP.08.03.00 Wsparcie szkół i placówek 

prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i 

ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla SOM). 

 

 

GMINA STEPNICA / Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stepnicy 

ul. Bolesława Krzywoustego 4, 72-112 Stepnica 

REGULAMIN WYCIECZKI DO WARSZAWY 

 

I. Informacje ogólne 

1. Czas trwania wycieczki: od 06.05.2019 do 09.05.2019  

2. Zbiórka w dniu 06.05.2019 na przystanku autobusowym w Stepnicy, o godz. 5:30. 

3. Powrót 09.05.2019, ok. 22:00 – przystanek autobusowy w Stepnicy 

4. Udział w wycieczce jest bezpłatny. 

5. Wybór uczestników wycieczki nastąpił zgodnie z kryteriami ujętymi w projekcie. 

 

II. Zasady obowiązujące podczas wycieczki 

1. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do posłuszeństwa i wykonywania poleceń kierownika 

wycieczki oraz opiekunów. 

2. Uczestnikowi nie wolno samodzielnie oddalać się od grupy podczas trwania wycieczki, ani 

z terenu zakwaterowania. 

3. Należy przestrzegać punktualnego stawiania się w miejscach zbiórek. 

4. Wszelkie niedyspozycje trzeba zgłaszać opiekunowi; zabrania się przyjmowania leków bez 

wiedzy opiekuna. 

5. Zabrania się spożywania i posiadania wszelkich używek (alkohol, papierosy, narkotyki). 

W przypadku stwierdzenia posiadania ich lub spożycia, kierownik wycieczki jest 

zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia rodziców. 

6. W miejscach noclegowych należy przestrzegać wewnętrznych regulaminów ośrodków 

wypoczynkowych (cisza nocna, porządek). 

7. Należy zachowywać się stosownie do miejsca pobytu.  

8. Należy dbać o bezpieczeństwo swoje i innych. 

9. Uczestnik ma obowiązek poszanowania cudzej własności, godności osobistej i przekonań 

innych uczestników wycieczki. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia cudzego mienia 

rodzice/opiekunowie ponoszą koszty jego naprawy. 

10. Każdy uczestnik wycieczki powinien być wyposażony w odpowiedni strój i ekwipunek 

stosownie do terminu i rodzaju wycieczki. 

11. Uczestnik ma prawo posiadać na wycieczce rzeczy wartościowe takie jak telefon 

komórkowy, zegarek, biżuterię, aparat fotograficzny itp. na swoją odpowiedzialność. 

Kierownik i opiekunowie nie ponoszą odpowiedzialności za wyżej wymienione rzeczy. 

 

 

Uczestnik potwierdza własnoręcznym podpisem fakt zapoznania się z regulaminem 

i zobowiązuje się przestrzegać zawartych w nich zasad. 

 

 
      ………………………………………………….. 

           Czytelny podpis uczestnika 

 


