
Informacje ogólne 
 
1. W ramach realizacji projektu European Fruit Museum przewiduje się pięć wyjazdów zagranicznych dla uczniów ZPO 
w Piekoszowie do szkół partnerskich w Turcji, Rumunii, Grecji, Bułgarii i Irlandii Północnej. 
2. Kwalifikacja uczestników wyjazdu odbywa się zgodnie z regulaminem rekrutacji, dostępnym na stronie internetowej 
szkoły oraz w blogu informacyjnym projektu. 
3. Ze względu na niewielką ilość uczniów, którzy mogą uczestniczyć w wyjazdach zagranicznych, 
traktowane są one jako wyraz uznania dla osób wyróżniających się ogólnie wysokimi wynikami   w nauce, wysoką 
kulturą osobistą, dobrą znajomością języka angielskiego, dużym zaangażowaniem w życie szkoły oraz w samą 
realizację projektu. 
4. Wyjazdy opłacane są z otrzymanego przez szkołę grantu i obejmują koszty związane z m. in.: 
zakupem biletów lotniczych, kosztów podróży za granicą, zakwaterowaniem w hotelu 
 oraz wydatkami związanymi z realizacją projektu. 
5. Pozostałe wydatki uczniowie pokrywają we własnym zakresie. 
6. Kierownikiem wyjazdu jest koordynator projektu, opiekę nad młodzieżą sprawują 
wyjeżdżający z nią nauczyciele. 

 

REGULAMIN WYCIECZKI SZKOLNEJ realizowanej w ramach projektu Socrates Comenius – Partnerskie 

Projekty Szkół pt. European Fruit Museum (2012-2014) dla przedstawicieli i uczniów Zespołu Placówek 

Oświatowych w Piekoszowie. 

1. Uczestnicy zgłaszają się punktualnie o wyznaczonej godzinie na miejsce zbiórki gdzie kierownik wycieczki sprawdza 

listę obecności. 

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

3. W środkach transportu, po zajęciu miejsc zostaje ponownie sprawdzona lista obecności, następuje przedstawienie i 

przydzielenie opiekunów. 

4. Uczestnik zobowiązany jest stosować się do postanowień, przepisów i regulaminów obowiązujących w obiekcie 

zakwaterowania oraz miejscach realizacji programu wycieczki (m.in. przepisów przeciwpożarowych, komunikacyjnych, 

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

5. Uczestnik powinien zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny, a obiekty zabytkowe i eksponaty 

muzealne traktować z należytym szacunkiem. 

6. Uczestnik wycieczki podlega opiekunom i jest zobowiązany do bezwzględnego wykonywania ich poleceń. 

7. Podczas podróży uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów podróżnych oraz stosowania się do 

poleceń opiekunów, pilota i kierowców. 

8. Uczestników obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, zażywania narkotyków, środków odurzających oraz 

napojów alkoholowych. 

9. Oddalanie się uczestnika z terenu zakwaterowania oraz miejsca prowadzenia zajęć może nastąpić wyłącznie za 

wiedzą i zgodą opiekunów. W przypadku wyjazdu zagranicznego uczestnicy zobowiązani są do zachowywania się 

zgodnie z ogólnie przyjętymi obyczajami, zasadami i zwyczajami panującymi w danym kraju. 

10. Ewentualne wyjście na dyskotekę i powrót z niej odbywa się grupą, pod opieką opiekuna. Podczas trwania 

dyskoteki uczestników obowiązuje zakaz wychodzenia z niej, poza ściśle określonymi i wyjątkowymi przypadkami, 

uzgodnionymi z opiekunami. 

11. Każdorazowe wyjście na plażę oraz kąpiel w akwenie (jeżeli taka możliwość zaistnieje) może nastąpić wyłącznie 

pod nadzorem, a także za wiedzą i zgodą opiekunów. Uczestnicy wycieczki na plaży przebywają w miejscu 

wskazanym przez opiekuna. 

12. Uczestnicy bez zgody i nadzoru opiekunów nie mogą korzystać ze sprzętu pływającego. 

13. Wszystkich uczestników wycieczki obowiązuje zachowanie nie narażające bezpieczeństwa własnego i innych. 

14. Uczestnicy zobowiązani są do przebywania w miejscu zakwaterowania w godzinach określonych przez kierownika 

wycieczki. 

15. Cisza nocna obowiązuje w godzinach 22.00 – 7.00. Po godzinie 23.00 w miejscu zakwaterowania obowiązuje cisza 

bezwzględna. 



16. Każdy uczestnik obowiązany jest dbać o swój bagaż i pieniądze oraz o porządek w miejscu zakwaterowania. Ma 

również obowiązek dbania o mienie i wyposażenie miejsca, w którym przebywa. Za szkody wyrządzone przez 

uczestnika wycieczki odpowiedzialność ponoszą jego rodzice lub opiekunowie prawni. 

17. Rodzice lub prawni opiekunowie zobowiązani są do zadbania o to, aby dziecko, będące uczestnikiem wycieczki 

zostało właściwie na nią wyposażone. Dotyczy to zwłaszcza ewentualnych lekarstw, ważnego paszportu, a także 

stosownego obuwia i odzieży.  

18. Uczestnik naruszający regulamin wycieczki może być wydalony z wycieczki na koszt rodziców (prawnych 

opiekunów). W przypadku ucznia niepełnoletniego rodzice (prawni opiekunowie) zostaną obciążeni kosztami podróży 

opiekuna. 

19. Uczestnik może sam dawkować sobie leki na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców (prawnych opiekunów). 

W przeciwnym razie kierownik wycieczki jest odpowiedzialny za dawkowanie leków według zaleceń lekarza / rodziców 

/ prawnych opiekunów. 

20. Uczniowie biorący udział w wymianie mieszkają u rodzin goszczących lub w przypadku braku możliwości 

zapewnienia takiej rodziny w hotelu. 

21. Uczniowie biorący udział w wymianie, którzy mieszkają u rodzin goszczących zobowiązani są do przestrzegania 

regulaminu wycieczki oraz statutu szkoły i podlegają opiece rodziny goszczącej do momentu spotkania się z 

opiekunem wycieczki. 

22. Uczniowie mieszkający w hotelu podlegają całodobowej opiece opiekunów wycieczki. 

23. Każdy uczestnik wymiany ma obowiązek podać wymagane dane osobowe: Imię i nazwisko, datę i miejsce 

urodzenia, adres zamieszkania, numer pesel, numer paszportu. 

24. W przypadku rezygnacji z wyjazdu uczestnik wycieczki zobowiązany jest pokryć koszty zmiany rezerwacji lub 

rezygnacji z biletów lotniczych. 

25. Każdy uczestnik wyjazdu jest zobowiązany dostarczyć kierownikowi wycieczki podpisany przez rodziców/prawnych 

opiekunów Formularz zgody rodziców/opiekunów na wyjazd w ramach programu Comenius wraz informacją o stanie 

zdrowia. 

26. Rodzice/prawni opiekunowie odpowiadają za dowóz uczestników na lotnisko w dniu wylotu i odbiór z lotniska w 

dniu przylotu. Dopuszcza się możliwość dowozu uczestnika wycieczki przez rodziców/prawnych opiekunów do miejsca 

wyznaczonego przez kierownika wycieczki jako punkt zbiórki np. Szkoła, dworzec PKP. 

27. Dokumentację wyjazdu stanowią: 

a. Karta wycieczki zawierająca cele i założenia wizyty, 

b. Dokładny program wycieczki (harmonogram), 

c. Formularze zgody rodziców dotyczące udziału dziecka w projekcie i zawierające: datę i miejsce urodzenia ,adres 

zamieszkania, PESEL, numer telefonu rodziców lub opiekunów prawnych oraz formularz zgody rodziców/ prawnych 

opiekunów dotyczący danego wyjazdu, 

d. Numery paszportów,(kserokopia dokumentów). 

e. Regulamin wyjazdów zagranicznych, 

h. Ksero ubezpieczenia. 

28. Zapoznanie się z niniejszym regulaminem uczestnicy wyjazdu oraz rodzice/opiekunowie uczniów potwierdzają 

własnoręcznym podpisem. 

POTWIERDZAM (data, imię, nazwisko):            

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

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

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

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

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


