REGULAMNIN WYCIECZKI Wszyscy uczestnicy wycieczki zobowiązani są:
1.
2.
3.
4.
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12.
13.

14.

15.
16.

17.

18.

Punktualnie stawić się na miejsce zbiórki
Zabrać ze sobą legitymację szkolną
W czasie podróży nie konsumować chipsów i napojów gazowanych.
Stosować się do wszystkich poleceń kierownika i opiekunów wycieczki
Przestrzegać ustalonego programu i rozkładu czasowego dnia
Nie oddalać się od grupy bez wyraźnego zezwolenia opiekuna
Przestrzegać przepisów ruchu drogowego i zachowywać szczególną ostrożność na
ulicach i deptakach
W trakcie jazdy zachować wszelkie normy bezpieczeństwa, nie zaśmiecać
autokaru.
Kulturalnie odnosić się do opiekunów, kolegów i innych osób
W czasie zwiedzania, należy przestrzegać wszelkich regulaminów obowiązujących
w danych obiektach i respektować wszelkie polecenia przewodnika
Pozostawiać porządek we wszystkich miejscach przebywania
Korzystać z urządzeń technicznych zgodnie z ich przeznaczeniem
W czasie zakwaterowania w obiektach turystycznych przestrzegać obowiązujące
w danym obiekcie regulaminy, zachowywać ciszę nocną oraz przebywać w
miejscu wyznaczonym na nocleg ( w swoich pokojach)
Informować kierownika lub opiekunów wycieczki o ewentualnych
dolegliwościach i nieprawidłowościach mających wpływ na bezpieczeństwo
własne oraz całej wycieczki
Nie spożywać napojów alkoholowych oraz środków odurzających , napojów
energetyzujących pod każdą postacią
Posiadać przy sobie numer tel. kierownika lub opiekunów wycieczki , rodziców i
w razie konieczności (np. zagubienia się ) dzwonić do jednej z tych osób z
informacją o miejscu przebywania
W przypadku zabrania ze sobą telefonu, aparatu itp. uczestnik wycieczki
zobowiązuje się do przekazania odpowiednio zabezpieczonego sprzętu na
przechowanie opiekunom wycieczki w godzinach od 21 .00 do 7.00 rana.
W przypadku rażącego łamania powyższego regulaminu przez uczestnika, które
zagraża jego życiu i zdrowiu oraz życiu i zdrowiu innych uczestników wycieczki ,
rodzic/ prawny opiekun jest zobowiązany do osobistego odbioru dziecka z
miejsca wycieczki na koszt własny.
Tel. do opiekunów:
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