
 

Regulamin wycieczki turystyczno krajoznawczej 

Na trasie……………………………………………………………………………………………………. 

Termin wycieczki…………………………………………………………………………………………... 

Uczestnicy…………………………………………………………………………………………………

…………………….………………………………………………………………………………………... 

 

Udajemy się na wspólną wycieczkę. Jej celem jest czynny wypoczynek i poznanie kraju. 

Pamiętajmy, że udany, przyjemny i bezpieczny przebieg wycieczki musi być naszą wspólną  

troską, toteż będziemy się stosować do podanego niżej regulaminu. 

 

1. Każdy uczestnik wycieczki jest życzliwy, uczynny, uśmiechnięty i punktualny. 

2. Podczas jazdy w środkach lokomocji zachowujemy się kulturalnie: 

- nie chodzimy w czasie jazdy 

- nie wyrzucamy śmieci przez okno i na podłogę. 

3. Należy poinformować kierownika wycieczki o ewentualnych dolegliwościach oraz stosowanych 

lekach, środkach zapobiegawczych, które powinny uzupełnić apteczkę. 

4. Wszelki niedyspozycje zdrowotne zgłaszamy natychmiast opiekunom; zabrania się 

przyjmowania leków bez wiedzy opiekuna. 

5. W czasie marszu drogą publiczną stosujemy się do przepisów ruchu drogowego. 

6. Tempo marszu nadaje kierownik wycieczki. 

7. Nie wolno oddalać się bez zezwolenia od grupy. Powrót do grupy trzeba natychmiast zgłosić. 

(Nigdy grupy nie opuszcza jeden uczestnik. Towarzyszy mu osoba wyznaczona). 

8. Wszystkich uczestników obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych i 

palenia papierosów. 

9. Opiekun wycieczki ma prawo przeszukać rzeczy osobiste ucznia w obecności świadka – innej 

osoby dorosłej. 

10. Miejsce zamieszkania (schronisko, hotel) pozostawiamy w takim stanie w jakim je zastaliśmy. 

11. Przyroda jest naszym sprzymierzeńcem, szanujmy ją - nie zaśmiecajmy szlaków górskich. 

12. Przez cały czas trwania wycieczki towarzyszy nam dobry humor i piosenka. 

13. Zachowaj ostrożność – twoja lekkomyślność zagraża tobie i innym. 

14. Nasi opiekunowie zastępują nam rodziców, są za nas odpowiedzialni, szanujmy ich zdanie. 

15. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu,  będą wyciągane konsekwencje zgodnie ze statutem 

szkoły. 

 

Kierownik wycieczki: ……………………… 

Opiekunowie: ………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

Zapoznałem się z regulaminem wycieczki. 

Podpisy uczestników: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 



 
 

ZGODA RODZICÓW NA WYJAZD DZIECKA NA WYCIECZKĘ 
 
Po zapoznaniu się z regulaminem i programem wycieczki turystyczno krajoznawczej  

wyrażam zgodę na wyjazd mojego syna/córki*.............................................................. 

z klasy .......... na wycieczkę do .............................................. w dniach .............................................. 

i zobowiązuję się pokryć koszty wycieczki w wysokości 160zl.  

 
 

A. Jednocześnie informuję, że syn/córka*: 
 choruje/nie choruje* na przewlekłe choroby  
     ............................................................................................................................ 

 zażywa/nie zażywa* na stałe leki  
     .............................................................. .............................................................. 

 jest uczulony(a)/nie jest uczulony(a)*  
     .............................................................. .............................................................. 
 dobrze/źle* znosi jazdę autokarem  
     .............................................................. .............................................................. 

 inne uwagi  
     .............................................................. .............................................................. 

 
B. Dane osobowe uczestnika: 

 adres zamieszkania:................................................................................................... 

 telefon domowy wraz z numerem kierunkowym:  ....................... 

 

 

Prawidłowość powyższych informacji potwierdzam .....................................................  
     Czytelny podpis i data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić  


