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Regulamin wycieczki klasowej
1. Udział w wycieczce jest przywilejem, którego uczeń może być pozbawiony za naruszanie Statutu Szkoły i niewywiązywanie się ze szkolnych obowiązków. Również
i w tym przypadku ma zastosowanie punkt 1. Uczniowie z jakichkolwiek przyczyn
niejadący na wycieczkę mają obowiązek przyjść do szkoły i uczestniczyć w lekcjach
z inną klasą. Zwalnia tylko zaświadczenie lekarskie lub osobiste usprawiedliwienie
rodzica.
2. Kierownik wycieczki na czas jej trwania zastępuje uczestnikom rodziców.
W związku z tym rodzice udzielają mu niezbędnego wsparcia i odpowiednich
uprawnień z zakresu swojej władzy rodzicielskiej.
3. Uczestnicy są zobowiązani do ścisłego przestrzegania regulaminu wycieczki
i wykonywania wszystkich poleceń kierownika i opiekunów.
4. Każdy jest zobowiązany aktywnie uczestniczyć we wszystkich zajęciach przewidzianych programem wycieczki.
5. Na umówione zbiórki uczestnicy mają
o wyznaczonej godzinie lub przed czasem.

obowiązek

stawiać się dokładnie

6. Każdy uczestnik na czas trwania wycieczki wyrzuca ze swojego słownika
jakiekolwiek przekleństwa.
7. Palenie tytoniu jest bezwzględnie zakazane.
8. Na wycieczce nie ma prawa pojawić się ani kropla alkoholu.
9. Pamiątki można kupować tylko za wyraźnym pozwoleniem kierownika wycieczki; samowolne oddalanie się od grupy, w tym opuszczanie obiektów noclegowych jest
zabronione.
10. Cisza nocna zapada punktualnie o godzinie 2200. W czasie jej trwania panuje cisza
i spokój, każdy uczestnik przebywa w swoim łóżku. Potrzeby fizjologiczne załatwia
się przed ogłoszeniem ciszy nocnej. Wyjście z pokoju po 2200 wymaga osobnego pozwolenia kierownika wycieczki lub dyżurującego opiekuna.
11. Za wykroczenia przeciw postanowieniom regulaminu lub zasadom współżycia
społecznego, kultury itp. uczestnik może być ukarany pozbawieniem prawa
aktywnego uczestniczenia w atrakcyjnych punktach programu wycieczki.
W przypadkach drastycznych wycieczka może być zakończona w każdym momencie.
Powyższe nie wyklucza oczywiście innych kar przewidzianych w statucie szkoły
i innych przepisach prawa. Rodzice zobowiązują się w razie potrzeby zabrać swoje
nieprzestrzegające regulaminu dziecko z wycieczki, jeśli taka będzie decyzja
kierownika.
12. Każdy uczestnik przestrzega wszystkie zasady zawarte w Procedurze organizacji
wycieczek szkolnych (patrz: Szczegółowe zasady bezpieczeństwa na wycieczkach
szkolnych)

