Regulamin wycieczek w ZPSM nr 4 im. K. Szymanowskiego w Warszawie

Zał. nr 6

REGULAMIN UCZESTNIKA WYCIECZKI.
1. Uczestnik wycieczki na wycieczce szkolnej reprezentuje Szkołę i jest zobowiązany
przestrzegać postanowień jej Statutu, szczególnie w zakresie dyscypliny, kultury osobistej
i zasad bezpieczeństwa.
2. Przed rozpoczęciem wycieczki uczestnik ma obowiązek:
1) dostarczyć kierownikowi wycieczki/wychowawcy pisemną zgodę rodziców na udział
w wycieczce (wg Wzoru z zał. nr 3);
2) zapoznać się z Regulaminem wycieczki i potwierdzić to podpisem na odpowiednim
oświadczeniu, co dotyczy uczniów od IV klasy OSM I st. (Wzór – Zał. nr 7 do
Regulaminu wycieczek);
3) przybyć na miejsce zbiórki co najmniej 15 minut przed zaplanowanym wyjazdem;
4) zaopatrzyć się i posiadać strój i obuwie oraz wyposażenie odpowiednie do programu
wycieczki;
5) posiadać ważną legitymację szkolną.
3.

Uczestnik wycieczki jest zobowiązany do przestrzegania ustalonych zasad bezpieczeństwa
w środkach transportu oraz na drogach i trasach wędrówek, a w szczególności:
1) zachować ostrożność przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdów;
2) zajmować miejsca wskazane przez opiekunów (lub pilota, przewodnika),;
3) stosować się do zakazu chodzenia w czasie ruchu pojazdu, siedzenia tyłem, na oparciach
foteli, otwierania okien, zaśmiecania pojazdu, wyrzucania przedmiotów przez okna i in.;
4) przestrzegać przepisów ruchu drogowego i zachowywać ostrożność na ulicach;
5) nie schodzić z wyznaczonych ścieżek i szlaków.

4. Uczestnik wycieczki ma obowiązek wykonywania poleceń kierownika, opiekunów wycieczki,
przewodników i pilotów, oraz należytego wywiązywania się z przydzielonych zadań.
5. Za wartościowe przedmioty uczestnika odpowiada on sam.
6. Uczestnika obowiązuje zgodne z regulaminami, kulturalne i bezpieczne zachowanie podczas
realizacji programu wycieczki, a w szczególności:
1) informowanie kierownika/opiekuna o złym samopoczuciu, chorobie lokomocyjnej lub
innych problemach zdrowotnych; nieprzyjmowanie leków bez zgody kierownika/opiekunów;
2) nieoddalanie się od grupy i z miejsc zakwaterowania bez zgody i nadzoru opiekuna;
3) poszanowanie mienia w odwiedzanych miejscach oraz miejscach zakwaterowania,
przestrzeganie ciszy nocnej, pozostawianie tych miejsc w należytym porządku, stosowanie
się do obowiązujących w tych obiektach regulaminów;
4) dostosowanie się do zasad zwiedzania obowiązujących w muzeach, parkach narodowych
i krajobrazowych, oraz do zasad korzystania z obiektów sportowych i sprzętu sportowego;
5) dbałość o własne bezpieczeństwo i swoje wyposażenie, zachowanie higieny i schludnego
wyglądu;
6) udzielanie pomocy współuczestnikom wycieczki;
7) czujność na czynniki stwarzające zagrożenie dla uczestników wycieczki i zgłaszanie ich
kierownikowi/opiekunom;
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8) przestrzeganie zakazu palenia papierosów (także elektronicznych), picia alkoholu, zażywania
narkotyków oraz innych środków odurzających podczas wycieczki, a także ich posiadania.
Konsekwencje naruszania zasad regulaminowych:
1. Nieprzestrzeganie zasad Regulaminu wycieczek, w tym Regulaminu uczestnika, może
spowodować nałożenie kary zgodnie ze Statutem Szkoły, a także obniżenie oceny zachowania.
2. Drastyczne lub notoryczne naruszanie zasad regulaminowych może skutkować
natychmiastowym wykluczeniem uczestnika z wycieczki na koszt rodziców. Skutkiem takim
zagrożone są przede wszystkim takie zdarzenia, jak:
1) łamanie zakazu palenia papierosów (w tym elektronicznych), picia alkoholu, zażywania
narkotyków oraz innych środków odurzających, oraz posiadania tych wymienionych
używek;
2) stwarzanie zagrożenia swoim zachowaniem dla zdrowia i życia swojego i innych
uczestników;
3) drastyczne niszczenie mienia.
3. W razie uzasadnionego podejrzenia lub stwierdzenia faktu spożycia/użycia środków, o których
mowa powyżej, ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia uczestników kierownik/opiekun
podejmuje decyzję o wezwaniu pomocy Pogotowia Ratunkowego i Policji. O fakcie tym
powiadamia się bezzwłocznie rodziców i dyrektora Szkoły.
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