REGULAMIN WYCIECZKI SZKOLNEJ
I PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
PODCZAS WYCIECZKI/OBOZU
A.

Ustalenia porządkowe:

1.

Uczestnicy wyjazdu są zobowiązani do złożenia w określonym przez opiekuna terminie
pisemnego oświadczenia rodziców.

2.

Uczestnicy mają obowiązek zabrać ze sobą aktualną legitymację szkolną oraz odzież
stosowną do warunków i miejsca wyjazdu.

3.

Na miejsce zbiórki należy przybyć punktualnie.

4.

Uczestnicy wyjazdu są zobowiązani do kulturalnego zachowania się podczas trwania
całej wycieczki.

5.

W razie jakichkolwiek dolegliwości i innych problemów mających wpływ na
bezpieczeństwo, uczestnicy są zobowiązani do informowania kierownika wycieczki lub
opiekunów.

6.

Zabrania się oddalania się od grupy bez zgody kierownika wycieczki lub opiekuna.

7.

Uczestnicy są zobligowani do wykonywania poleceń opiekunów, udziału we wszystkich
zajęciach przewidzianych programem, punktualności, przestrzegania ciszy nocnej.

8.

Zabrania się posiadania, kupowania i spożywania napojów alkoholowych i innych
środków zmieniających świadomość, w tym narkotyków, oraz wyrobów tytoniowych.

9.

Uczestnicy powinni dbać o zachowanie porządku w miejscach pobytu i pozostawienie
tych miejsc w stanie nie gorszym, niż zastany na początku. W szczególności zabrania się
zaśmiecania terenu i okolicy materiałami mogącymi sprowadzić zagrożenie pożarowe
(puszki, butelki, szkło, papier).

10.

W przypadku możliwości korzystania z kąpieliska, należy stosować się do „Regulaminu
kąpieli”, stanowiącego osobny załącznik.

11.

Jeżeli program wycieczki przewiduje wędrówkę po terenach górzystych, należy stosować
się do „Regulaminu poruszania się w terenie górskim”, będącego osobnym załącznikiem.

12.

Uczestnicy zobowiązują się pisemnym podpisem do przestrzegania niniejszego
Regulaminu i zasad bezpieczeństwa, w tym zasad ochrony przeciwpożarowej (część B).
W razie ich naruszenia, zastosowane zostaną kary dyscyplinarne, włącznie ze skreśleniem
z listy uczniów liceum. (lista uczestników i podpisy – zał.)

B.

Ochrona przeciwpożarowa

1.

Za stan bezpieczeństwa pożarowego odpowiedzialny jest podmiot organizujący pobyt
grupy.

2.

Każdy uczestnik wyjazdu powinien znać przyczyny powstawania pożarów, zasady
zapobiegania im oraz sposoby zachowania się w przypadku pożaru.

3.

Kierownik wycieczki zobowiązany jest do ustalenia sygnałów alarmowych, drogi i
sposobu ewakuacji, miejsc złożenia sprzętu gaśniczego – oraz do przekazania tych
informacji uczestnikom. Zobowiązany jest ponadto do ustalenia sposobu zawiadamiania
Straży Pożarnej.

4.

W przypadku zauważenia pożaru lub przyczyny mogącej spowodować jego powstanie,
należy natychmiast zawiadomić o tym opiekuna (nauczyciela).

5.

W wypadku powstania pożaru należy zachować spokój i natychmiast przystąpić do
gaszenia pożaru za pomocą dostępnego sprzętu oraz bezzwłocznie zawiadomić Straż
Pożarną.

6.

Po przybyciu Straży Pożarnej należy podporządkować się rozkazom prowadzącego akcję
i ściśle z nim współpracować.

7.

Zabrania się instalowania urządzeń elektrycznych o mocy od 700 W bez porozumienia z
kierownikiem wycieczki (np. czajniki, opiekacze itp.).

8.

Zabrania się samodzielnego dokonywania prób naprawy sieci elektrycznej lub urządzeń
elektrycznych. O awariach i usterkach należy powiadomić opiekuna (nauczyciela).

9.

Zabrania się rozpalania ognisk przez uczestników bez wiedzy i nadzoru kadry
(opiekunów wyjazdu).

10.

Przy organizacji ogniska należy przestrzegać „Regulaminu ogniska”, stanowiącego
osobny załącznik.

