
 

REGULAMIN WYJAZDU 

 
1. Każdy uczestnik wyjazdu ma obowiązek: 

 bezwzględnie stosować się do wszystkich poleceń kierownika wyjazdu, opiekuna lub przewodnika, 

 przestrzegać zasad bezpieczeństwa podczas poruszania się środkami komunikacji zbiorowej, 

 punktualnego zgłaszania się na miejsce zbiórki znajdujące się w pobliżu szkoły, które wyznacza 
nauczyciel oraz powrotu z całą grupą do szkoły lub na miejsce zbiórki, z którego wyruszył na wyjazd, 

 kulturalnego zachowania się we wszystkich miejscach pobytu grupy, 

 stosowania się do sygnalizacji świetlnej na ulicach/trasach wyjazdu i przechodzenia tylko  
w oznaczonych miejscach, 

 natychmiastowego zgłoszenia opiekunowi grupy zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu (zdrowiu, 
życiu) uczestników wyjazdu, 

 od chwili przybycia do miejsca publicznego stanowiącego cel wyjazdu, podporządkować się 
obowiązującym tam regulaminom, 

 w przypadku zagubienia się, oczekiwania w tym miejscu, w którym spostrzegł, że odłączył się od grupy 
(jeśli to możliwe podjąć próby skontaktowania się telefonicznie z innym uczestnikiem wyjazdu bądź 
opiekunem) lub zgłosić się do policji lub straży miejskiej i poprosić o pomoc. 

 bezwzględnie przestrzegać uwag gospodarzy terenu gościnnego. 

2. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania programu dnia (ustalonych godzin np.: zbiórki, 
posiłków), który ogłaszany jest przez kierownika wyjazdu. 

3. Wszyscy uczestnicy biorą aktywny udział w zajęciach programowych. 

4. Za wszelkie szkody spowodowane z winy uczestnika w czasie pobytu odpowiedzialność ponosi uczestnik 
i/lub jego opiekun prawny. 

5. Zakazy: 

 Surowo zabrania się samowolnego oddalania od grupy uczestnikom wyjazdu poza teren miejsca 
pobytu bez zgody kierownika lub opiekuna wyjazdu, który odpowiada  
za bezpieczeństwo grupy. 

 Surowo zabrania się palenia tytoniu, spożywania alkoholu i korzystania z innych używek, zarówno 
w czasie podróży jak i w miejscu docelowym. 

6. Za naruszenie zasad regulaminu wyjazdu może być wobec ucznia zastosowana kara ujęta  
w zapisach statutowych i regulaminie szkoły. 

7. Wyjazd może zostać przerwany: 

a) w razie powszechnej niesubordynacji uczestników wyjazdu; 

b) w przypadku odmowy odebrania przez rodziców bądź opiekunów prawnych uczestnika, który 
naruszył punkt 5; 

c) zewnętrznych warunków uniemożliwiających dalsze prowadzenie wyjazdu i/lub zagrażających 
bezpieczeństwu grupy; 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszonego wcześniej harmonogramu. 

9. Uczeń może być zwolniony po zakończeniu wyjazdu w innym miejscu, niż wyznaczy kierownik wyjazdu 
tylko na pisemną prośbę jego rodziców. 

 
 
 
…………………………………………………..   …………………………………………………………………………………….. 
Podpis uczestnika wyjazdu:                  Podpisy rodziców/opiekunów prawnych: 

 



ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW NA UDZIAŁ DZIECKA W WYJEŹDZIE 
 
wyrażam zgodę na udział syna/córki*  .......................................................................................................…………… 
 

PESEL (do ubezpieczenia wyjazdu) ………………………………………………………………………………………………………………………. 

w dwudniowym wyjeździe „ADAPCIAK 2021”, czyli obozie adaptacyjnym dla uczniów pierwszej 
klasy Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej” w terminie: 

27 – 29 sierpnia 2021 r. 
………………………………..………………………….………….......…………… 
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) 
 
………………………………..………………………………………………..……… 
(adres zamieszkania) 
 
………………………………..……………………………………………..………… 
(numer telefonu rodzica/opiekuna prawnego) 
 

………………………………………………………………………………………….. 
(numer telefonu uczestnika wyjazdu) 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O WYJEŹDZIE 

 Wyjazd 27.08.2021 r. o godzinie 1100 z parkingu przed wejściem do Akademickiego Liceum 
Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej; powrót 29.08.2021 r. dnia ok godz. 1600 (godziny 
mogą ulec zmianie). UWAGA! Uczestników przywożą i odbierają rodzice lub prawni opiekunowie. 

 Uczestnicy powinni zabrać ze sobą: legitymację szkolną, dowód osobisty lub paszport 
(w przypadku wyjazdu za granicę), prowiant na drogę, ubrania na każdą pogodę, okrycie głowy, 
kieszonkowe na drobne wydatki i nieuwzględnione w programie bilety wstępu do obiektów, 
przyjmowane osobiste leki, w tym lokomocyjne. 

 Do zgody proszę dołączyć potwierdzenie dokonania przelewu (330 zł) i dostarczyć do 
sekretariatu szkoły w terminie do 30 lipca 2021 r. Dane do przelewu: 

Fundacja na rzecz rozwoju Politechniki Białostockiej 
95 1240 1154 1111 0000 2149 7977 
W tytule proszę wpisać: ADAPCIAK 2021 Imię i nazwisko ucznia 

OŚWIADCZAM, ŻE: 
Wyrażam zgodę na pokrycie ewentualnych szkód materialnych wyrządzonych przez moje 

dziecko w trakcie trwania wyjazdu. 
Zobowiązuję się do odebrania dziecka z miejsca odbywania się wyjazdu w przypadku 

powiadomienia przez kierownika wycieczki o rażącym łamaniu regulaminu wyjazdu przez moje 
dziecko. 

Nie znam przeciwwskazań zdrowotnych do udziału mojego dziecka w wycieczce, której 
program i regulamin poznałem. 
Uwagi dotyczące stanu zdrowia dziecka 
(choroby na jakie cierpi dziecko, w tym choroba lokomocyjna, jakie bierze leki, czy ma alergie 
i uczulenia, czy jest zaszczepione przeciw COVID-19, inne ważne informacje): 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
W przypadku choroby lokomocyjnej rodzic zobowiązany jest podać dziecku leki przed wyjazdem 
i wyposażyć dziecko w leki na drogę powrotną. 
 
 
……………………………………………      ………………………………………………… 
       data                                           czytelne podpisy rodziców/prawnych opiekunów 
 

* niepotrzebne skreślić 


