
REGULAMIN  WYCIECZEK  AUTOKAROWYCH W ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ W SUŁKOWICACH 

Obowiązujący od 01.07.2019 r. do 19.07.2019 r. 

Naszym celem jest udana, przyjemna i bezpieczna wycieczka, toteż zobowiązujemy się do przestrzegania poniższych wymagań : 

1. Jesteśmy zdyscyplinowani i życzliwi dla innych. Dbamy o dobro własne i wszystkich uczestników wycieczki. 

2. Punktualnie stawiamy się na zbiórce przed wyjazdem. 

3. Pamiętamy o odpowiednim stroju i ekwipunku stosując się do zaleceń podanych przez panie wychowawczynie. 

4. W czasie podróży : 

- zajmujemy w autokarze wyznaczone miejsca; 

- podczas jazdy nie zmieniamy miejsc i nie wstajemy z siedzeń, nie spacerujemy poautokarze; 

- nie otwieramy okien i samodzielnie nie ruszamy urządzeń w wyposażeniu autokaru; 

- nie wyrzucamy z autokaru śmieci i innych przedmiotów; 

- nie śmiecimy i nie hałasujemy; 

- muzyki słuchamy cicho tak by nie przeszkadzać innym. 

        5.  Po dotarciu na miejsce i w czasie  zwiedzania : 

               - przemieszczamy się całą grupą nie oddalamy się bez zezwolenia opiekuna wycieczki; 

               - przestrzegamy zasad bezpieczeństwa wcześniej omówionych przez przewodnika lubkierownika wycieczki; 

               - nie pijemy napojów gazowanych, w miarę możliwości spożywamy kanapki w czasie do tego wyznaczonym. 

6. Złe samopoczucie i wszelkie skaleczenia bezzwłocznie zgłaszamy opiekunowi lub kierownikowi wycieczki. 

7. Świadomi szkodliwości nałogów nie pijemy napojów alkoholowych, nie palimy papierosów, nie używamy substancji 

odurzających. 

 Uwaga: Świadome łamanie niniejszego regulaminu, szczególnie oddalenie się od grupy, używanie alkoholu, 

narkotyków, palenie papierosów lub zachowanie zagrażające swojemu bezpieczeństwu lub bezpieczeństwu innych grozi 

wykluczeniem ze wszystkich pozostałych wycieczek. 

REGULAMINWYCIECZEK PIESZYCH AKCJI „LATO - 2019” 

1. W czasie wycieczki uczestnicy podporządkowują się zaleceniom  opiekuna grupy oraz przewodnika. 

2. Uczestnicy idą zwartą grupą, w szyku uzgodnionym przez kierownika wycieczki. 

3. Kolumna porusza się prawą stroną drogi (jak najbliżej jej krawędzi), zajmując nie więcej jak połowę jej szerokości.                   

W czasie marszu należy zwracać uwagę na poruszające się po drodze pojazdy. Jeżeli na drodze znajduje się chodnik 

idziemy po chodniku. 

4. Jezdnię przekraczamy tylko w miejscach do tego wyznaczonych. 

5. Nie zatrzymujemy się w miejscach gdzie widoczność jest ograniczona. 

6. Nie wolno oddalać się od grupy bez zezwolenia wychowawczyni. 

7. Odzież i obuwie należy dostosować do pogody i terenu, w którym odbywa się wycieczka, zgodnie z wcześniejszymi 

wskazówkami wychowawczyni. 

8. Tempo należy dostosować do wieku i możliwości uczestników. 

9. Apteczka pierwszej pomocy znajduje się u kierownika wycieczki. 

10. Uczestnik nie posiadający zezwolenia rodziców/opiekunów nie może wziąć udziałuw wycieczce. 

REGULAMIN  BHP UCZESTNIKA AKCJI ,,LATO - 2019” 

1. Staramy się przychodzić punktualnie na zajęcia. 

2. Nie wolno oddalić się od grupy bez wiedzy Pani Wychowawczyni. 

3. Nie biegamy po sali zajęć, nie popychamy kolegów, nie ślizgamy się po podłogach. 

4. Wszystkie urządzenia prądowe włącza tylko osoba dorosła. 

5. Bawiąc się nie używamy ostrych przedmiotów, używane gry, przybory malarskie, klocki po zakończonej zabawie 

odkładamy na wyznaczone miejsce. 

6. Wychodząc poza teren budynku idziemy wyznaczoną drogą, nie popychamy się, uważamy na inne osoby korzystające                  

z drogi. 

7. Ubieramy się odpowiednio do warunków pogodowych, podczas zapowiedzianych wyjść w teren obowiązkowo zakładamy 

czapki lub chusteczki chroniące przed ostrym słońcem. 

8. Wszystkie przejawy złego samopoczucia, skaleczenia, złamania, zwichnięcia itp. zgłaszamy niezwłocznie Pani 

Wychowawczyni. 

9. Wszystkie oświadczenia rodziców, zezwolenia na wyjazd przynosimy w wyznaczonym terminie pod rygorem wykluczenia 

z wycieczki. 

10. Po zakończonych zajęciach odchodzimy do domu po poinformowaniu Pani wychowawczyni. 

11. Jeśli chcemy opuścić zajęcia przed godziną 13
00 

przynosimy pisemną prośbę podpisaną przez rodziców. 

 

 

Akceptuję powyższe regulaminy ,,AKCJI LATO 2019” 

                                                                                                                                                         podpis rodzica/opiekuna 


