Regulamin wycieczki
Zachowanie człowieka w miejscach publicznych świadczy o jego kulturze i może mieć wpływ
na bezpieczeństwo innych osób.
Każdy uczestnik wycieczki zobowiązany jest:
1. Stosować się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez kierownika, opiekunów
wycieczki i przewodników.
2. Nie wolno oddalać się od grupy bez wyraźnego zezwolenia opiekuna.
3. Przestrzegać przepisów ruchu drogowego i zachowywać ostrożność na ulicach i w innych
miejscach, w których może grozić jakiekolwiek niebezpieczeństwo.
4. Kulturalnie odnosić się do opiekunów, kolegów i innych osób.
5. Traktować z należytym respektem obiekty zabytkowe i eksponaty muzealne.
6. Nie śmiecić, nie niszczyć zieleni, nie płoszyć zwierząt.
7. W miejscach noclegowych postępować zgodnie z obowiązującym tam regulaminem.
8. Przestrzegać godzin ciszy nocnej.
9. Dbać o czystość, ład i porządek w miejscach, w których się przebywa.
10. Bezwzględnie przestrzegać zakazu palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania
narkotyków oraz innych środków odurzających.
11. Punktualnie stawiamy się na zbiórkach w wyznaczonym miejscu i odpowiednio się
zachowujemy ( nie biegamy, nie oddalamy się, nie krzyczymy).
12. Pamiętamy o odpowiednim stroju i ekwipunku ( w zależności od rodzaju wycieczki).
13. Podczas podróży:
- zajmujemy wyznaczone miejsce;
- nie przemieszczamy się i nie stoimy;
- nie otwieramy drzwi, okien, dbamy o urządzenia w wyposażeniu pojazdu;
- nie wyrzucamy przedmiotów z pojazdu, ani nie rzucamy nimi;
- nie śmiecimy i nie hałasujemy;
- podczas postoju autokaru nie wychodzimy samowolnie na jezdnię.
14. Złe samopoczucie, wszelkie skaleczenia, itp. bezzwłocznie zgłaszamy kierownikowi lub
opiekunowi wycieczki.
15. Przestrzegamy przepisów bezpieczeństwa. Troszczymy się również o innych uczestników
wycieczki.
16. Bierzemy aktywny udział w zajęciach programowych.
Wobec uczestników, którzy nie przestrzegają regulaminu i zasad przepisów bezpieczeństwa,
będą wyciągnięte konsekwencje zgodnie z kryteriami ocen z zachowania zawartych
w wewnątrzszkolnym systemie oceniania.
W przypadku naruszenia przez ucznia punktu 10 zawiadamia się jego
rodziców (prawnych opiekunów) oraz dyrektora szkoły.

Regulamin poruszania się po drogach
1. Uczestnicy ruchu drogowego muszą bezwzględnie podporządkować się poleceniom
kierownika wycieczki i opiekunów.
2. Wszyscy uczniowie idą zwartą grupą. Tempo nadają najsłabsi uczestnicy wycieczki.
3. Grupa w szyku zwartym porusza się dwójkami prawym poboczem szosy lub drogi, a jeśli
nie jest liczna ( do 9 osób), może iść w szyku luźnym lewym poboczem. Jeżeli nie ma
pobocza uczestnicy wycieczki poruszają się przy krawędzi jezdni.
4. Jeżeli jest chodnik, grupa musi poruszać się po chodniku.
5. Nie wolno wybiegać na jezdnię.
6. W czasie wędrówki należy zwracać uwagę na pojazdy mechaniczne poruszające się po
drodze. Wszyscy uczestnicy grupy obserwują najeżdżające pojazdy, aby w sytuacjach
zagrożenia zdrowia i życia ustąpić miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi.
7. Nie wolno zatrzymywać się w miejscach, gdzie kierowcy mają utrudnioną widoczność.
8. Absolutnie nie wolno oddalać się od grupy bez zezwolenia prowadzącego.
9. Kolumna maszerująca w nocy musi być oznakowana:
a. na przedzie białym światłem skierowanym do przodu,
b. na końcu czerwonym światłem skierowanym do tyłu.
10. Jezdnię wolno przekraczać tylko w przeznaczonych do tego miejscach. Podczas przejścia
każdy uczestnik ma obowiązek sprawdzenia, czy z prawej i lewej strony nie nadjeżdża
samochód oraz czy wejście na pasy jest bezpieczne.

Za naruszenie niniejszego regulaminu grożą konsekwencje zgodnie z kryteriami
ocen z zachowania zawartymi w wewnątrzszkolnym systemie oceniania.

