Regulamin jednodniowej wycieczki
PN. „ŚLĄSKIE NA WAKACJE – WYCIECZKI PO NASZYM REGIONIE”
organizowanej w ramach projektu „Centra Społecznościowe na Zawodziu i Śródmieściu”
przez MIEJSKI DOM KULTURY „BOGUCICE – ZAWODZIE” w KATOWICACH
Celem jednodniowych wycieczek pn. „Śląskie na wakacje – wycieczki po naszym regionie” jest
umożliwienie uczniom szkół podstawowych niewyjeżdżającym podczas wakacji
aktywne
zagospodarowanie czasu wolnego. Planowane wycieczki mają wymiar rozrywkowy, ale również
edukacyjny, ponieważ obejmują zwiedzanie konkretnych atrakcji turystycznych. Tym sposobem młode
pokolenie pozna historię regionu oraz urozmaici sposób spędzania wolnego czasu.
Aby móc korzystać z powyższej oferty, należy zaakceptować i spełnić wymogi niniejszego
regulaminu, który oparty jest na podstawowych zasadach życia w grupie oraz wymaganiach Miejskiego
Domu Kultury „Bogucice – Zawodzie” w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom wycieczek.

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE UCZESTNIKA WYCIECZKI
I.

Uczestnik wycieczki zobowiązuje się do:
1. Przestrzegania niniejszego regulaminu.
2. Przestrzegania wszelkich innych regulaminów, zwłaszcza Regulaminu bezpieczeństwa higienicznosanitarnego i zasad przedstawionych przez Organizatora wycieczki, koordynatora lub instruktorów /
opiekunów.
3. Używania zabawek, przedmiotów i sprzętów zgodnie z ich przeznaczeniem.
4. Dbania o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i kolegów w miejscu odbywania się wycieczki,
przestrzegania zasad bezpieczeństwa, a w razie zauważenia sytuacji zagrożenia dla życia i zdrowia –
poinformowania opiekuna / instruktora.
5. Informowania instruktora / opiekuna wycieczki o wszelkich nieprawidłowościach w zakresie
nieprzestrzegania zasad i regulaminów.
6. Wykonywania niezwłocznie poleceń instruktora / opiekuna wycieczki.
7. Przestrzegania higieny osobistej i dbania o schludny wygląd.
8. Godnego reprezentowania Organizatora wycieczki, kulturalnego zachowania się.
9. Respektowania zasad współżycia społecznego, szanowania kolegów, instruktorów, innych
pracowników MDK „Bogucice-Zawodzie“, samego siebie i przyrody.
10. Spożywania posiłków i napojów jedynie w miejscach wyznaczonych do tego przez instruktora /
opiekuna.
11. Sprzątania po sobie wszelkich nieporządków i zaśmieceń.
12. Ostrożnego poruszania się po schodach oraz miejscach wskazanych przez instruktora / opiekuna
wycieczki.
13. Aktywnego uczestnictwa w wycieczce.
14. Zgłaszania chęci oddalenia się od grupy niezależnie od powodu.
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II.

Uczestnikowi zabrania się:
1. Biegania w miejscach do tego nieprzeznaczonych oraz głośnego zachowywania się.
2. Samowolnego oddalania się od grupy (bez zgody instruktora / opiekuna).
3. Spożywania chipsów i tłustych przekąsek oraz nadmiernych ilości napojów gazowanych.
4. Przyjmowania jakichkolwiek leków bez wiedzy i nadzoru instruktora / opiekuna.
5. Używania jakichkolwiek źródeł ognia.
6. Spożywania alkoholu, palenia papierosów, używania narkotyków lub jakichkolwiek innych środków
odurzających.
7. Posiadania napojów lub pożywienia w szklanych i nieodpornych na uszkodzenia pojemnikach
i butelkach.
8. Psucia, zaśmiecania i dewastacji pomieszczeń, wnętrza autokaru, sprzętów oraz przedmiotów.

§2
OBOWIĄZKI RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO WZGLĘDEM UCZESTNIKA WYCIECZKI
I.

Rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się do:
1. Zapewnienia opieki dzieciom w drodze na miejsce zbiórki oraz w drodze
do domu po zakończeniu wycieczki lub zgłoszenia Organizatorowi na piśmie, że dziecko może
samodzielnie przychodzić i wracać z wycieczki.
2. Punktualnego przyprowadzenia dziecka i zgłoszenia się po nie.
3. Zgłoszenia Organizatorowi faktu, iż inna osoba odbierać będzie dziecko po zakończeniu wycieczki.
4. Zaopatrzenia osoby odbierającej dziecko w zastępstwie w stosowne upoważnienie zawierające dane
osoby odbierającej – imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego – osoba taka
ma obowiązek pokazania dowodu osobistego oraz w/w upoważnienia w celu odebrania dziecka.
5. Przestrzegania zapisów zasad ujętych w regulaminie.
6. Rozsądnego zaopatrzenia dziecko w niezbędny ekwipunek zgodnie z zasadami obowiązującymi na
wycieczce oraz w odzież zgodnie z pogodą (np. deszcz, upał).
7. Skrupulatnego wypełniania i podpisania oraz terminowego dostarczenia Organizatorowi oświadczeń
(i w razie potrzeby innych dokumentów) przedstawionych przez Organizatora wycieczki.
8. Przekazania instruktorowi /opiekunowi wszelkich przyjmowanych przez dziecko leków
w oznakowanym pojemniku lub zamkniętym woreczku wraz z dokładną informacją, co do dawek
i godzin, w jakich dziecko powinno przyjmować przekazane leki.

II.

Rodzic / opiekun prawny jest odpowiedzialny za:
1. Wszelkie szkody wyrządzone przez dzieci.
2. Bezpieczeństwo dzieci do momentu rozpoczęcia wycieczki oraz od chwili zakończenia wycieczki
tj. powrotu autokarem pod miejsce zbiórki.
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§3
SANKCJE
I.

Nieprzestrzeganie regulaminu, poleceń i wskazań opiekuna / instruktora wycieczki
oraz podejmowanie działań mogących zagrażać zdrowiu lub życiu własnemu lub innych
spowoduje następujące konsekwencje:
1. upomnienie,
2. powiadomienie rodzica / prawnego opiekuna o złym zachowaniu i w razie braku poprawnego
zachowania dziecka. Po powiadomieniu rodzica / prawnego opiekuna ten jest zobowiązany odebrać
dziecko w trybie natychmiastowym dojeżdżając na własny koszt na miejsce wycieczki.

§4
UWAGI KOŃCOWE
1. Organizator wycieczki zapewnia uczestnikom bezpłatny przejazd autokarem do miejsca docelowego
wycieczki i z powrotem, bilet wstępu oraz ciepły posiłek.
2. INSTRUKTORZY / OPIEKUNOWIE WYCIECZKI PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ
ZA BEZPIECZEŃSTWO DZIECI OD MOMENTU ROZPOCZĘCIA WYCIECZKI DO CHWILI
ZAKOŃCZENIA WYCIECZKI TJ. POWROTU AUTOKAREM POD MIEJSCE ZBIÓRKI.
3. Organizator oraz instruktorzy / opiekunowie wycieczki posiadają ubezpieczenie OC.
4. ORGANIZATOR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA UTRATĘ LUB ZNISZCZENIE:
ODZIEŻY, PIENIĘDZY ORAZ JAKIEGOKOLWIEK SPRZĘTU OSOBISTEGO, W TYM:
TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH, APARATÓW FOTOGRAFICZNYCH, ODTWARZACZY
MULTIMEDIALNYCH, GIER ELEKTRONICZNYCH I INNYCH CENNYCH PRZEDMIOTÓW,
ZABRANYCH PRZEZ UCZESTNIKA NA WYCIECZKĘ
5. Zmiany w regulaminie będą podawane do wiadomości i akceptacji w formie pisemnej.

………………………………………………………………………………
(Podpis rodziców / prawnych opiekunów)

...……………………………….……………………………………………
(Podpis uczestnika)
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