
 
Powiatowy Zespół Nr 3 Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. por. St. Jasieńskiego w Oświęcimiu 
32-600 Oświęcim ul. Leszczyńskiej 8                                                                                                 tel. 33 84 316 80 
 
Imi ę i nazwisko ucznia: ………………………………………………. Klasa: …....... 
 
 
REGULAMIN WYCIECZKI 
 
Zachowanie człowieka w miejscach publicznych daje świadectwo o jego kulturze, może mieć 
również wpływ na bezpieczeństwo osób. 
 
Dlatego każdy uczestnik zobowiązany jest do: 
 

1. złożenia na co najmniej dwa dni przed wyjściem/wyjazdem pisemnego oświadczenia rodziców                             
i podpisanego regulaminu wycieczki, 

2. stosowania się do postanowień, przepisów i regulaminów obowiązujących w trakcie wyjść/wyjazdów 
(m.in. przestrzegania przepisów ruchu drogowego i zachowywania ostrożności na ulicach i w innych 
miejscach, przepisów przeciwpożarowych, ciszy nocnej i korzystania z kąpielisk), 

3. ubrania się/zaopatrzenia się w odzież stosowną do warunków i miejsca wyjścia/wyjazdu, uczeń 
DRASTYCZNIE  nie przygotowany do wycieczki może być odesłany do domu nawet z miejsca zbiórki, 

4. dbania o swój bagaż i pieniądze oraz o porządek w miejscu zakwaterowania, 
5. zabrania legitymacji szkolnej, 
6. punktualnego przyjścia na miejsce zbiórki, 
7. zachowywania się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny, 
8. stosowania się do wszystkich poleceń opiekunów, przewodników, pilota wycieczki, kierowców, 
9. kulturalnego odnoszenia się do opiekunów, kolegów i innych osób, 
10. informowania kierownika wyjścia/wyjazdu o ewentualnych dolegliwościach, a także wszystkich 

problemach mających wpływ na bezpieczeństwo  uczestników wyjścia/wyjazdu. 
 

W czasie wyjścia/wyjazdu zabronione jest: 
 

1. oddalanie się od grupy, miejsca noclegu bez wyraźnej zgody opiekuna, 
2. narażanie na niebezpieczeństwo siebie lub innych, 
3. śmiecenie, niszczenie zieleni, obiektów muzealnych i innych ….. (w razie wszelkich zniszczeń i dewastacji 

dokonanych na wyjściu/wyjeździe rodzice/prawni opiekunowie będą zobowiązani do pokrycia kosztów 
zniszczeń), 

4. picie alkoholu, palenie papierosów i używanie wszelkich środków odurzających.  
 

W przypadku naruszenia regulaminu wycieczki uczeń może być wydalony z wycieczki na koszt rodziców/prawnych 
opiekunów. W przypadku ucznia niepełnoletniego rodzice/prawni opiekunowie zostaną również obciążeni kosztami 
podróży opiekuna, który będzie eskortował ucznia. Może zdarzyć się, że opiekun wezwie rodziców/prawnych 
opiekunów aby odebrali dziecko z wyjścia/wyjazdu lub zgłosi problem na policję. 
 
Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem wyjścia/wyjazdu i zobowiązuję się jego 
przestrzegania. 
 

…………………………………………………..                          ………………………………………. 
  data i podpis rodziców/prawnych opiekunów            podpis uczestnika wycieczki 
 
  
 
 


