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REGULAMIN ZAGRANICZNYCH PRAKTYK 

 

1. Uczestnicy zgłaszają się punktualnie o wyznaczonej godzinie na miejsce zbiórki, gdzie opiekun 

wycieczki sprawdza listę obecności. 

2. Pakowanie bagaży oraz wsiadanie do środków transportu odbywa się pod opieką i nadzorem 

opiekunów. 

3. Uczestnik zobowiązany jest stosowania się do postanowień, przepisów i regulaminów 

obowiązujących w obiekcie zakwaterowania oraz miejscach realizacji programu wycieczki 

i w miejscu odbywania stażu zawodowego (m.in. przepisów przeciwpożarowych, bhp, 

komunikacyjnych, poruszania się po drogach publicznych, ciszy nocnej i korzystania z kąpielisk). 

4. Uczestnik powinien zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny, a obiekty 

zabytkowe i eksponaty muzealne traktować z należytym szacunkiem. 

5. Uczestnik wycieczki podlega opiece wychowawcom i jest zobowiązany do bezwzględnego 

wykonywania ich poleceń. 

6. Podczas podróży uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów podróżnych. 

7. Uczestników obowiązuje bezwzględny zakaz zażywania używek. 

8. Oddalanie się uczestnika z terenu zakwaterowania oraz miejsca prowadzenia stażu może 

nastąpić wyłącznie za wiedzą i zgodą opiekunów. 

9. Uczestnicy zobowiązani są również do zachowywania się zgodnie z ogólnie przyjętymi 

obyczajami, zasadami i zwyczajami panującymi w danym kraju. 

10. Wszystkich uczestników wyjazdu obowiązuje zachowanie nie narażające bezpieczeństwa 

własnego i innych. 

11. Cisza nocna obowiązuje w godzinach 22.00 – 6.00. Po godzinie 23.00 w miejscu 

zakwaterowania obowiązuje cisza bezwzględna. 

12. Każdy uczestnik obowiązany jest dbać o swój bagaż, dokumenty i pieniądze oraz o porządek 

w miejscu zakwaterowania. Ma on również obowiązek dbania o mienie i wyposażenie miejsca, 

w którym przebywa. Za szkody wyrządzone przez uczestnika wycieczki odpowiedzialność 

ponosi on sam, a w przypadku ucznia niepełnoletniego, jego rodzice lub opiekunowie prawni.  

13. Uczestnik naruszający regulamin wycieczki może być wydalony z wycieczki na koszt rodziców 

(prawnych opiekunów).  

14. Zakazuje się przejawiania jakiejkolwiek objawów dyskryminacji i rasizmu wobec innej 

narodowości, kultury czy obyczajów.  

15. Organizator wyjazdu nie odpowiada za zgubione przedmioty wartościowe, pieniądze oraz  

prywatny sprzęt elektroniczny. Uczestnik zobowiązany jest sam zadbać o swoje mienie. 

16. Wobec uczestników, którzy nie przestrzegają regulaminu, zasad i przepisów bezpieczeństwa, 

będą spożywać alkohol i środki odurzające będą wyciągnięte konsekwencje zgodnie 



 

z postanowieniami Statutu Szkoły, a w szczególnych przypadkach rodzice/opiekunowie prawni 

będą wzywani do wcześniejszego odebrania uczestnika na własny koszt. 

 

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW 

 

1. Przestrzeganie regulaminu wycieczki ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa 

i higieny. 

2. Przestrzeganie zasad panujących podczas podróży autokarem.  

Należy: zająć wskazane miejsce, zapiąć pasy (jeżeli są na wyposażeniu autokaru), nie wstawać 

z miejsca i nie spacerować w czasie jazdy, nie stawać i nie klękać na siedzeniach, nie wychylać 

się przez okno oraz nie zaśmiecać pojazdu. 

3. Bezwzględne wykonywanie poleceń osób odpowiadających za życie i zdrowie uczestników 

wycieczki. 

4. Oddalanie się od wychowawców następuje tylko za ich zgodą. 

5. Kąpiel w morzu odbywać się będzie tylko za zgodą i pod opieką wychowawców. 

6. Przestrzeganie przepisów poruszania się w mieście. 

7. Przestrzeganie programu stażu oraz wycieczek fakultatywnych, szczególnie ustalonych godzin 

zbiórki 

8. Oddalanie się od grupy tylko za zgodą i wiedzą opiekuna wycieczki. 

9. Przestrzeganie regulaminów obowiązujących w miejscu noclegowym, szczególnie ciszy 

nocnej oraz zachowanie porządku i ochrona mienia. 

10. Obowiązuje zakaz spożywania alkoholu oraz stosowanie wszelkich innych używek. 

11. Przestrzeganie zasad kultury osobistej (w tym kulturalnego wypowiadania się) oraz zachowania 

się w sposób nie uwłaczający godności innego uczestnika wycieczki i szkoły. 

12. Uczestnik wycieczki zobowiązany jest do okazywania szacunku i wzajemnej tolerancji wobec 

wszystkich pozostałych uczestników wyjazdu. 

 

 

Data i   czytelny   podpis ucznia                                                  Data i    czytelny   podpis opiekuna  

 


