
REGULAMIN WYCIECZKI do …………………………..  

 

1. Wycieczka rozpoczyna się w dniu ………………… o godz. ………….. zbiórką w szkole LEGATO i kończy się w dniu 

………………………… około godz. …………………w tym samym miejscu. 

2. Uczestnicy wycieczki z kl. ……………..zobowiązani są do zapoznania się z Programem wycieczki oraz Regulaminem 

wycieczki i przestrzegania obu dokumentów. 

3. Uczestnik wycieczki zobowiązany jest do: 

a. wykonywania poleceń oraz dostosowania się do nakazów i zakazów wydawanych przez organizatorów i 

opiekunów; 

b. kulturalnego i zdyscyplinowanego zachowywania się, pomagania sobie wzajemnie; 

c. w środkach transportu zajmowania wskazanego przez opiekunów miejsca (w czasie jazdy nie wolno chodzić w 

autokarze/busie, siedzieć tyłem do kierunku jazdy, siadać na oparciach); korzystanie podczas jazdy z telefonu tylko ze 

słuchawkami; 

d. dbania o czystość, ład i porządek w miejscach, w których przebywa; 

e. nieoddalania się od grupy; 

f. przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz zasad poruszania się po drogach transportu 

zbiorowego (przekraczanie jezdni jest dozwolone jedynie w miejscach do tego przeznaczonych – pasy dla pieszych i 

tylko za zgodą opiekunów wycieczki); 

g. informowania opiekunów o jakichkolwiek sytuacjach niebezpiecznych, mogących zagrażać życiu i zdrowiu 

uczestników wycieczki; 

h. zgłaszania opiekunom wycieczki wszelkich objawów złego samopoczucia; 

i. dostosowania się do obowiązujących regulaminów w odwiedzanych obiektach. 

 

4. Koszty ewentualnych szkód materialnych spowodowanych przez uczestników ponoszą Rodzice. 

6. Opiekunowie wycieczki nie odpowiadają za zgubione przez uczestnika wycieczki rzeczy materialne. 

7. Na wycieczkę nie wolno zabierać: rzeczy wartościowych (np. biżuteria), smartwatchów, tabletów, laptopów i 

sprzętu sportowego. 

8. Opiekunowie wycieczki nie odpowiadają za zgubione przez uczestnika wycieczki rzeczy materialne. 

9. Dopuszczalne jest posiadanie telefonu na warunkach określonych przez wychowawcę klasy. 

10. Podczas wycieczki uczeń nie może nagrywać i robić zdjęcia rówieśnikom oraz osobom biorącym udział w 

wycieczce bez ich zgody, publikować ich wizerunku na żadnych portalach. W przypadku złamania tego zakazu 

uczestnik wycieczki poniesie konsekwencje w postaci obniżenia oceny z zachowania. 

11. Zabrania się posiadania i używania substancji chemicznych, np. wytwarzających nieprzyjemne zapachy, żrących, 

substancji psychoaktywnych (narkotyków, dopalaczy, papierosów w tym papierosów elektronicznych, tabaki, 

alkoholu) oraz lekarstw bez wskazania lekarskiego. 

12. W miejscu noclegowym obowiązuje cisza nocna od godz. 22.00 do godz. 6.00 (uczniowie mogą przebywać tylko w 

swoich pokojach). Należy przestrzegać regulaminu miejsca noclegowego. 

13. Niestosowanie się do Regulaminu wycieczki skutkować będzie powiadomieniem Rodziców, Dyrekcji i obniżeniem 

oceny z zachowania. 

 

Szczecin, dn. …………………………………………….                                           ………………………………………………………………….. 

                                                                                                                                        podpis ucznia/uczennicy 

 



 

          Szczecin, ……………………………………….. 

 

    OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

 

1. Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki   ………………………………………………………............. ucznia/uczennicy 

kl. ………….. w wycieczce szkolnej do ……………….., która odbędzie się w dniach ……………………. roku 

organizowanej przez Niepubliczna Szkołę Podstawową LEGATO w Szczecinie. 

2. Zobowiązuję się do zapewnienia mojemu dziecku bezpieczeństwa w drodze pomiędzy miejscem zbiórki a 

domem. 

3. Oświadczam, że moje dziecko nie ma przeciwskazań zdrowotnych do udziału w wycieczce. 

4. Zobowiązuję się do natychmiastowego odebrania z wycieczki mojego dziecka w przypadku znalezienia lub 

zażywania niedozwolonych substancji wytwarzających nieprzyjemne zapachy, żrących, substancji 

psychoaktywnych (narkotyków, dopalaczy, papierosów w tym papierosów elektronicznych, tabaki, alkoholu), 

lekarstw bez wskazania lekarskiego oraz gdy zachowanie dziecka zagraża życiu jego bądź innych uczestników 

wycieczki. 

5. Moje dziecko ma alergię na następujące pokarmy:  

TAK ……………………..…………………………………………………………………………………………………………………… (wpisać jakie) 

NIE ma alergii (podkreślić NIE) 

6. Moje dziecko przyjmuje na stałe następujące leki: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Lekarstwa powinny być przekazane wychowawcy w oryginalnym opakowaniu wraz z opisem dawkowania  

i godziny podania leku. Uczeń/uczennica może zażyć lek tylko w obecności nauczyciela. 

     

……………………………………………………… 

podpis rodzica/ opiekuna prawnego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


