Regulamin wycieczki szkolnej w Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji
Narodowej w Dynowie

§1
Uczestnik wycieczki szkolnej zobowiązany jest do:


dostarczenia pisemnej zgody rodziców na wyjazd oraz zaakceptowania poniższego
regulaminu wycieczki,



zabrania legitymacji szkolnej, dowodu osobistego lub paszportu,



ubrania się w odzież stosowną do warunków i miejsca wyjazdu,



punktualnego przyjścia na miejsce zbiórki,



zachowywania się w kulturalny sposób.
§2

Uczestnik ma prawo:


zgłaszać propozycje rozwiązań dotyczących szczegółowych kwestii organizacyjnych i
merytorycznych wycieczki,



uczestniczyć we wszystkich zajęciach przewidzianych w programie,



korzystać z pomocy i opieki kierownika oraz opiekunów wycieczki.
§3

Uczestnik ma obowiązek:


poinformować kierownika wycieczki o ewentualnych dolegliwościach (np. alergia,
astma, cukrzyca, choroba lokomocyjna, epilepsja itp.) oraz stosowanych lekach,
środkach zapobiegawczych; uczestnik zobowiązany jest do zabrania na wycieczkę
przyjmowanych leków związanych z chorobą przewlekłą i poinformowania o tym
kierownika wycieczki,



przestrzegać zasad obowiązujących w miejscu pobytu dotyczących m.in. stosowania
urządzeń elektrycznych, ognia, przestrzegania ciszy nocnej od godz. 2200 do godz. 600,
zachowania się na obszarach chronionych itp.,



dbać o otaczające mienie, posiadany bagaż oraz własność współuczestników wyjazdu,



pozostawić czystość w środkach transportu i miejscach pobytu uczestników wycieczki,



informować kierownika lub opiekuna wycieczki o ewentualnych wypadkach,
wyrządzonych szkodach lub innych istotnych problemach związanych z wycieczką,



punktualnie stawiać się podczas wycieczki w miejscach wyznaczanych przez
kierownika wycieczki lub opiekunów,



przestrzegać przepisów
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§4
Podczas wycieczki jest zabronione:


posiadanie i spożywanie wyrobów alkoholowych, narkotyków i innych środków o
podobnym działaniu ( np. dopalaczy),



posiadanie i spożywanie wyrobów tytoniowych i napojów energetyzujących,



samowolne oddalanie się od grupy,



opuszczanie bez zezwolenia środków transportu, zwiedzanych obiektów,
zorganizowanych spotkań, wykładów, seansów, miejsc zakwaterowania itp.,



nawiązywanie kontaktów intymnych oraz podejmowanie działań mogących zakłócać
przebieg wycieczki lub zagrażających bezpieczeństwu jej uczestników.

§5
Rodzice uczestników wycieczki zobowiązują się do:


poinformowania kierownika wycieczki o ewentualnych dolegliwościach dzieci (np.
alergia, astma, cukrzyca, choroba lokomocyjna, epilepsja itp.) oraz stosowanych lekach,
środkach zapobiegawczych; rodzice zobowiązani są do umieszczenia w bagażu dziecka
przyjmowanych leków związanych z chorobą przewlekłą i poinformowania o tym
kierownika wycieczki,



odpowiedzialności finansowej za wszystkie szkody materialne wynikłe
niewłaściwego zachowania ich dzieci i naruszenia przez nie regulaminu wycieczki,



natychmiastowego odebrania dziecka z miejsca wskazanego przez kierownika
wycieczki lub jednostkę policji na koszt własny w przypadku złamania przez uczestnika
zakazu posiadania i spożywania wyrobów alkoholowych, narkotyków i innych środków
o podobnym działaniu, lub rażącego naruszenia regulaminu wycieczki, powodującego
zagrożenie życia lub zdrowia innych uczestników.
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