
 
REGULAMIN WYJAZDU NA WARSZTATY JĘZYKA ANGIELSKIEGO W RAMACH PROGRAMU 

„EuroWeek – Szkoła Liderów” 
31.03.2020-04.04.2020 
Postanowienia ogólne 
1. W czasie wyjazdu uczniów obowiązuje Statut Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych dostępny na stronie 
internetowej szkoły oraz niniejszy regulamin wycieczki 
(od momentu zbiórki do momentu zakończenia wyjazdu przez kierownika wycieczki). 
2. Zajęcia odbędą się jednej z następujących miejscowości: Długopol Zdrój w  OW Aleksander, Miedzygórze w 
OW Słoneczna, Lądek Zdrój w OW Melafir,  Długopol Dolny w OW Silesia, Różanka w ośrodku Willa Wiktoria lub 
innym miejscu noclegowym o podobnym standardzie. O miejscu zakwaterowania poinformuje organizator na 
tydzień przed wyjazdem. 
3. Rodzic lub uczeń zobowiązany jest dostarczyć komplet dokumentów: zgoda rodziców na udział dziecka w 
wyjeździe, karta informacyjna oraz pisemne potwierdzenie zapoznania się z regulaminem wyjazdu do dnia 06 
marca 2020 r. 
4. Uczestnicy wyjazdu muszą być do niego odpowiednio przygotowani: bagaż, ubiór, obuwie dostosowane do 
warunków pogodowych, legitymacja szkolna, uprawniająca do zniżki na przejazd koleją, karta ubezpieczenia 
zdrowotnego. Bilety kolejowe zostaną zakupione ze zniżką uczniowską. W przypadku braku legitymacji podczas 
podróży, wynikające z tego koszty pokrywa uczeń. 
5. Całkowity koszt wyjazdu wynosi 500 zł. Na koszt wyjazdu składa się: zakwaterowanie, wyżywienie, warsztaty: 
399 zł, transport: 76 zł, wycieczka do Bystrzycy Kłodzkiej i Kłodzka: 25 zł. 
6. Zaliczka w wysokości 100 zł jest płatna do 26 października 2019 roku. Pozostała część kwoty: 400 zł: do dnia 
28 lutego 2020 roku. 
7. Liczba uczestników wyjazdu wynosi 15 osób. Kryteria brane pod uwagę przy rekrutacji: ocena z języka 
angielskiego z ostatniego roku szkolnego, ocena z zachowania oraz opinia wychowawcy. 
8. Uczestnicy wyjazdu stawiają się punktualnie o wyznaczonej godzinie na ustalone miejsce zbiórki 
(dworzec kolejowy w Rybniku). 
9. Rodzice/opiekunowie prawni odpowiadają za dowóz uczestnika na wyznaczone przez organizatora 
miejsce zbiórki w dniu wyjazdu i bezzwłoczny odbiór w dniu powrotu. W przypadku wyrażenia zgody 
na samodzielny powrót dziecka do domu, są zobowiązani do dostarczenia owej zgody na piśmie 
przed wyjazdem. 
10. Opiekę nad uczestnikami wyjazdu sprawują wyznaczeni przez dyrektora szkoły nauczyciele - w czasie 
podróży oraz pobytu. 
11. Uczestnik wyjazdu podlega opiekunom i jest zobowiązany do bezwzględnego wykonywania 
poleceń. Podczas podróży uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów 
podróżnych oraz stosowania się do poleceń opiekunów. 
12.  W czasie podróży pociągiem uczeń powinien: 
● siedzieć w wyznaczonym miejscu, 
● zachowywać się cicho, nie przeszkadzać innym uczestnikom podróży, dbać o porządek i czystość wokół 
swojego miejsca. 
13.  W czasie postojów: 
● punktualnie stawiać się na miejscu zbiórki, 
● przestrzegać zasad bezpieczeństwa, 
● oddalać się od grupy wyłącznie za zgodą opiekuna, tylko do uzgodnionego miejsca i w 
wyznaczonym czasie. 
14. Uczestnik zobowiązany jest stosować się do postanowień, przepisów i regulaminów obowiązujących w 
obiekcie zakwaterowania oraz w miejscach realizacji programu wycieczki m.in.: przepisów 
przeciwpożarowych, komunikacyjnych, poruszania się po drogach publicznych, ciszy nocnej, bhp. 
15. W przypadku nieobecności koleżanki/ kolegi z pary albo któregokolwiek z uczestników wycieczki, 
uczestnik ma obowiązek natychmiast poinformować o tym opiekuna. 
16. Każdy uczestnik wyjazdu zobowiązany jest zachowywać się w sposób kulturalny i 
zdyscyplinowany, dbać o dobre imię szkoły i kraju, nie naruszać godności partnerów reprezentujących 
inną kulturę, religię czy przekonania. 
17. Każdy uczestnik spędza czas, zachowując zasady współdziałania w grupie, pamięta o potrzebach 
innych uczestników. 
18. Wszystkich uczestników wyjazdu obowiązuje zachowanie nie narażające bezpieczeństwa 
własnego i innych. 



19. Każdego uczestnika wyjazdu obowiązuje bezwzględny zakaz: 
● samowolnego oddalania się od grupy, 
● palenia papierosów, spożywania alkoholu, substancji psychoaktywnych w jakiejkolwiek 
postaci, czy napojów energetycznych, 
● posiadania niebezpiecznych przedmiotów, np. scyzoryków, itp. 
20.  Kierownik wyjazdu zastrzega sobie prawo do przerwania wyjazdu ucznia, który w rażący sposób 
narusza Statut Szkoły: spożywa alkohol lub inne używki. W takim wypadku kierownik wycieczki 
powiadamia rodziców, wzywa policję i/lub pogotowie oraz informuje dyrektora. Rodzice zobowiązani 
są do natychmiastowego odebrania dziecka z miejsca zakwaterowania na swój koszt. 
21. Zgodnie z obowiązującym prawem, nauczyciel/opiekun wycieczki nie może podawać 
niepełnoletnim podopiecznym żadnych leków bez zgody rodziców (włączając w to środki 
przeciwbólowe typu paracetamol). Uczestnik niepełnoletni może sam dawkować sobie leki na 
podstawie oddzielnego, pisemnego oświadczenia rodziców (prawnych opiekunów).  
22. Wszelkie, nawet najdrobniejsze problemy zdrowotne należy natychmiast zgłosić wychowawcy. 
23. Uczestnicy wyjazdu mają bezwzględny nakaz przestrzegania ciszy nocnej obowiązującej w danym 
obiekcie i przebywania w tym czasie w miejscu wyznaczonym na nocleg. Oddalanie się uczestnika 
wycieczki z terenu zakwaterowania oraz miejsca prowadzenia zajęć/miejsca wycieczki może nastąpić 
wyłącznie za wiedzą i zgodą opiekunów wycieczki. Ewentualne wyjście z miejsca zakwaterowania i 
powrót do niego odbywa się   z grupą, pod opieką opiekuna wycieczki. Po godzinie 22.00 w miejscu 
zakwaterowania obowiązuje cisza bezwzględna i uczestnicy zobowiązani są do przebywania w swoich 
pokojach. 
24. Wszystkich uczestników wyjazdu obowiązuje ustalony program i rozkład dnia. 
25. Uczestnicy wycieczki mają obowiązek punktualnego stawiania się na wszelkie zbiórki, które 
wynikają z programu lub z poleceń opiekunów. 
26.Uczestnicy mają obowiązek zgłaszania opiekunom każdego zagrożenia. 
27. Uczestnik bierze czynny udział w zajęciach obowiązkowych. 
28. Każdy uczestnik zobowiązany jest dbać o swój bagaż, pieniądze, przedmioty wartościowe oraz 
wyposażenie miejsca, w którym przebywa. 
29. Nauczyciele nie ponoszą odpowiedzialności za zgubienie pieniędzy oraz zgubienie lub zniszczenie 
przedmiotów wartościowych zabranych na wyjazd. 
30. Należy dbać o czystość i porządek w miejscu zakwaterowania, zwłaszcza w swoim pokoju. Za 
szkody wyrządzone przez ucznia odpowiedzialność ponoszą jego rodzice /opiekunowie prawni. 
31. W przypadku rezygnacji z wyjazdu ucznia koszty wynikające z tej rezygnacji, odwołanie rezerwacji 
itp. ponosi rodzic/opiekun prawny ucznia. 
Postanowienia końcowe 
1. Kierownik wycieczki zastrzega sobie prawo zmiany postanowień regulaminu w przypadku 
zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności. 
2. W przypadkach spornych decyzje podejmuje komisja złożona z przedstawiciela dyrekcji szkoły, 
kierownika wycieczki i co najmniej jednego nauczyciela. 
3. Aktualna treść regulaminu jest dostępna u kierownika wycieczki i stronie szkoły. 
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy 
Kodeksu Pracy oraz rozporządzeń MEN w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
w szkołach oraz w sprawie zasad i warunków organizowania przez szkoły krajoznawstwa i 
turystyki. 
Zapoznałam/em się z regulaminem wycieczki:     
(data i podpis rodziców/opiekunów prawnych)........................................................ 
 
 (data i podpis ucznia)....................................................... 
 
 


