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REGULAMIN UDZIAŁU W ZAGRANICZNYM WYJEŹDZIE 

organizowanym w ramach realizacji projektu  

„Play Seriously, Learn Playfully” 

  

1. W czasie wyjazdów grupowych w ramach wymiany uczestników projektu „Play Seriously, 

Learn Playfully” obowiązuje Statut KOSTKI Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. św. 

Stanisława Kostki oraz regulamin wyjazdu zagranicznego. Niniejszy regulamin obowiązuje od 

momentu zbiórki do momentu zakończenia wyjazdu przez kierownika wycieczki. 

2. Uczestnicy wyjazdu muszą być do niego odpowiednio przygotowani: bagaż, ubiór, obuwie 

dostosowane do warunków pogodowych, paszport / dowód osobisty, legitymacja szkolna, karta 

ubezpieczenia zdrowotnego EKUZ. 

3. Uczestnicy przelotu samolotem i ich rodzice/opiekunowie mają obowiązek zapoznania się  

z informacjami znajdującymi się na stronie lotniska i linii lotniczej. 

4. Uczestnicy wyjazdu stawiają się punktualnie o wyznaczonej godzinie na ustalone miejsce 

zbiórki. 

5. Rodzice/opiekunowie prawni odpowiadają za dowóz uczestnika na wyznaczone przez 

organizatora miejsce zbiórki w dniu wyjazd i bezzwłoczny odbiór w dniu powrotu.             

W przypadku wyrażenia zgody na samodzielny powrót dziecka do domu np.                              

z lotniska, miejsca przyjazdu autobusu, są zobowiązani do dostarczenia owej zgody na piśmie 

przed wyjazdem. 

6. Uczestnik wyjazdu 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. Podczas korzystania z gościny rodzin przyjmujących, uczniowie nie mogą samodzielnie 

opuszczać miejsca zamieszkania; powinni zgłaszać rodzicom goszczącym i opiekunom 

wymiany wszelkie problemy; dostosować się do zasad i wymogów panujących w domu 

gospodarzy. 

9. 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. 

10. Każdy uczestnik wyjazdu zobowiązany jest zachowywać się kulturalnie, dbać o dobre imię 

szkoły i kraju, nie naruszać godności partnerów reprezentujących inną kulturę, religię czy 

przekonania.  

11. Wszystkich uczestników wyjazdu obowiązuje zachowanie nie narażające bezpieczeństwa 

własnego i innych. 

12. Każdego uczestnika wyjazdu obowiązuje bezwzględny zakaz:  

a. samowolnego oddalania się od grupy oraz samowolnego opuszczania miejsca noclegowego 

bez wiedzy rodziny przyjmującej/opiekuna wyjazdu, 

b. palenia papierosów, spożywania alkoholu i substancji psychoaktywnych w jakiejkolwiek 

postaci, 

c. śmiecenia, niszczenia zieleni i innych zachowań niezgodnych z ogólnie przyjętymi zasadami 

dobrego wychowania. 

13. Kierownik wyjazdu zastrzega sobie prawo do przerwania wyjazdu ucznia, który w rażący 

sposób narusza Statut Szkoły, w tym spożywa alkohol lub inne używki. W takim wypadku 
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koordynator powiadamia rodziców, wzywa policję oraz informuje dyrektora. Rodzice 

zobowiązani są do odebrania dziecka z miejsca zakwaterowania na swój koszt. 

14. W przypadku nagannego zachowania albo oddalenia się od grupy, opiekunowie mają prawo 

poinformować rodziców/prawnych opiekunów, którzy zobowiązani są do pokrycia całkowitych 

kosztów rozmowy telefonicznej. Za kontakty telefoniczne z opiekunem lub w przypadku 

telefonicznego kontaktowania się z zaginionymi uczestnikami, całkowite koszty połączeń 

telefonicznych ponoszą rodzice/opiekunowie prawni. 

15. Uczestnicy wyjazdów mają bezwzględny nakaz przestrzegania ciszy nocnej obowiązującej  

w danym obiekcie i przebywania w tym czasie w miejscu wyznaczonym na nocleg. 

16. Wszystkich uczestników wyjazdu obowiązuje ustalony program i rozkład dnia. 

17. Uczestnicy wymiany mają obowiązek punktualnego stawiania się na wszelkie zbiórki, które 

wynikają z programu wymiany lub z poleceń opiekunów wymiany. 

18. Każdy uczestnik zobowiązany jest dbać o swój bagaż, pieniądze, przedmioty wartościowe oraz 

wyposażenie miejsca, w którym przebywa. 

19. Nauczyciele nie ponoszą odpowiedzialności za zgubienie pieniędzy oraz zgubienie lub 

zniszczenie przedmiotów wartościowych zabranych na wyjazd.  

20. Za szkody wyrządzone przez ucznia odpowiedzialność ponoszą jego rodzice /opiekunowie 

prawni. Za szkody materialne i zdrowotne wynikłe z nieprzestrzegania regulaminu 

rodzice/prawni opiekunowie mogą być pociągnięci do odpowiedzialności finansowej. 

21. Rodzice ponoszą odpowiedzialność prawną za wypadek do jakiego dochodzi, gdy dziecko nie 

przestrzega regulaminu wycieczki i regulaminów obiektów i miejsc w których przebywa.  

22. Podczas tej części wyjazdów zagranicznych, które dotyczą pobytu z rodzinami goszczącymi, 

uczniowie mogą realizować program różniący się od programu polskich opiekunów. W takim 

przypadku uczniowie pozostają pod opieką rodziców uczniów goszczących lub pracowników 

szkoły goszczącej i mają obowiązek stosować się do ich poleceń. 

23. Uczniowie mają obowiązek informowania opiekunów wymiany o problemach związanych ze 

swoim stanem zdrowia tj. schorzeniach, potrzebie przyjmowania leków oraz ich dawkowania. 

W przypadku takiej potrzeby uczestnik może sam dawkować sobie leki na podstawie 

oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych. 

24. Wszelkie, nawet najdrobniejsze problemy zdrowotne należy natychmiast zgłosić opiekunowi 

wymiany. 

25. Uczeń biorący udział w zagranicznym wyjeździe jest zobowiązany do zadbania o sprawy 

dydaktyczne przed wyjazdem (ustalenia z nauczycielami uczącymi zakresu materiału, który 

powinien opanować samodzielnie przed wyjazdem oraz do nadrobienia zaległości w szkole 

wynikających z tygodniowej nieobecności - niezwłocznie po powrocie z mobilności). 

 

Oświadczam, iż nie ma przeciwwskazań lekarskich, aby córka/syn uczestniczył/a w wycieczce 
 

Oświadczam, iż moje dziecko będzie miało na czas wyjazdu aktualny dokument tożsamości.  
 

Zobowiązuję się do zapewnienia bezpieczeństwa dziecka w drodze pomiędzy miejscem zbiórki  

i rozwiązaniem wycieczki a domem. 

 

ZAPOZNAŁEM/AM SIĘ Z REGULAMINEM WYCIECZKI ORAZ JEJ PROGRAMEM  

I AKCEPTACJĘ POŚWIADCZAM WŁASNORĘCZNYM PODPISEM: 

 

 

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

Data i podpis ucznia    Data i podpis rodziców/opiekunów prawnych 


