Regulamin wyjazdu w czasie wakacji 2017
(dotyczy wyjazdów do Zielonej Góry: na basen, do kina)
„Zachowanie człowieka w miejscach publicznych daje świadectwo o jego kulturze, może
mieć również wpływ na bezpieczeństwo wielu osób”.
Dlatego każdy uczestnik wycieczki zobowiązany jest:
1. Zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny.
2. Stosować się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez opiekunów lub
przewodników.
3. Nie oddalać się od grupy bez wyraźnego zezwolenia opiekuna.
4. Przestrzegać przepisów ruchu drogowego i zachowywać ostrożność na ulicach
i w innych miejscach, w których może grozić jakiekolwiek niebezpieczeństwo.
5. Kulturalnie odnosić się do opiekunów, kolegów i innych osób.
6. Nie śmiecić, nie niszczyć zieleni.
7. Dbać o czystość, ład i porządek w miejscach, w których się przebywa.
8. W czasie jazdy autokarem nie przemieszczać się po autokarze, nie wyrzucać
jakichkolwiek przedmiotów przez okna i drzwi, stosować się do poleceń i uwag
kierowcy.
9. Nie spożywać posiłków (kanapek, chipsów, batonów, ciastek, lodów) w czasie
jazdy autokarem.
10. Przed opuszczeniem autokaru sprawdzić, czy zajmowane miejsce jest w należytym
porządku i ładzie.
11. Poinformować opiekuna w przypadku, gdy zauważy nieobecność kolegi z pary, albo
któregokolwiek z uczestników wycieczki.
12. W przypadku zgubienia się do pozostania w danym miejscu i czekania przez
godzinę oraz skontaktowania się z grupą/opiekunem przez telefon komórkowy.
O ile w ciągu godziny nie uda się opiekunom mnie odnaleźć, to udać się na
wcześniej umówione miejsce.
13. Bezwzględnie przestrzegać zakazu palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania
narkotyków oraz innych środków odurzających.
14. Pilnować rzeczy osobistych typu telefon komórkowy, tablet, zegarek, pieniądze,
biżuteria, części garderoby itp., za które organizator nie ponosi odpowiedzialności.
Wobec uczestników, którzy nie przestrzegają regulaminu i zasad przepisów bezpieczeństwa,
organizator wycieczki będzie wyciągał konsekwencje. W przypadku naruszenia przez ucznia
punktu 13 zawiadamia się jego rodziców (prawnych opiekunów) oraz dyrektora MGOKSiR,
który osobno o zaistniałej sytuacji powiadomi dyrektora szkoły. Rodzice (prawni
opiekunowie) zobowiązani są do natychmiastowego odebrania dziecka z wyjazdu.

…..……………..……..…….………………

………………….….

Imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego

miejscowość – data

Zgoda rodziców
Wyrażam zgodę na udział mojej/mojego córki/syna ……………………………….
…………………………………………………………………………………………
(podać imię i nazwisko)
w wyjeździe na pływalnię/do kina organizowanym w dniu: …………………………
do Zielonej Góry.
Świadoma/y odpowiedzialności za zdrowie mojego dziecka oświadczam, że nie ma
żadnych przeciwskazań na udział mojego dziecka w wyżej wymienionej
wyjeździe*. Zobowiązuję się także do zapewnienia bezpieczeństwa w drodze
pomiędzy miejscem zbiórki (miejscem zakończenia wycieczki), a domem oraz do
pokrycia wszystkich kosztów związanych z udziałem w wyjeździe.
Zobowiązuję się również do pokrycia kosztów celowo wyrządzonych szkód przez
mojego/ą syna/córkę.
Telefon szybkiego kontaktu
…………..…………………………………………………………………..

……………………………………
Podpis rodzica/opiekuna prawnego
* W przypadku jakichkolwiek przeciwwskazań do udziału w wyjeździe, rodzic/opiekun
prawny zobowiązany jest do osobistego kontaktu z kierownikiem wycieczki.

Zapoznałem(am) się z regulaminem wyjazdu.
………………………………..

………………………………………..

Podpis uczestnika wyjazdu
(powyżej 13 roku życia)

………………………………………..
Podpisy opiekunów prawnych
uczestnika wyjazdu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora zawartych w karcie
zgłoszenia oraz na wykorzystanie wizerunku dziecka utrwalonego podczas realizacji „Ferii
2017” w materiałach promocyjnych i informacyjnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim.
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