I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
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REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH
OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO
W POZNANIU

Niniejszy regulamin przeznaczony jest dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu (dalej zwanego Liceum), którzy uczestniczyć będą w wycieczkach
szkolnych organizowanych przez Liceum oraz dla rodziców lub innych przedstawicieli ustawowych
takich uczniów (dalej zwanych łącznie rodzicami).
Każdego uczestnika wycieczki obowiązuje:
a) nakaz przestrzegania podczas wycieczki postanowień Statutu Liceum, w szczególności § 27 pkt.2
lit. a, b, f, g, k, m Statutu;
b) nakaz przestrzegania zasad bezpieczeństwa własnego i innych współuczestników wycieczki
zarówno w czasie podróży jak i pobytu, w tym zajęć realizowanych podczas wycieczki (np.
sportowych, sprawnościowych itp.);
c) nakaz zgodnego z przeznaczeniem i zasadami obowiązującymi w miejscu zakwaterowania
korzystania z wszelkiego rodzaju sprzętu mechanicznego i urządzeń elektrycznych (dotyczy np.
korzystania z grzałek, suszarek itp.);
d) nakaz przestrzegania regulaminu miejsca zakwaterowania, w szczególności zasad obowiązywania
ciszy nocnej;
e) nakaz bezwzględnego podporządkowania się decyzjom i poleceniom kierownika wycieczki i
opiekunów;
f) nakaz przestrzegania miejsca i czasu zbiórki po tzw. czasie wolnym (dopuszczalny czas
spóźnienia to 10 minut, należy wtedy telefonicznie poinformować opiekunów o spóźnieniu),
g) nakaz informowania kierownika lub opiekunów o wszelkich nieprzewidzianych zdarzeniach,
nieprawidłowościach, złym samopoczuciu itp. (zażywanie lekarstw powinno odbywać się za
wiedzą opiekunów i zgodnie z zaleceniami lekarza, rodziców);
h) zakaz samowolnego oddalania się od grupy (dotyczy również czasu podróży).
Jeśli zaistnieją naganne sytuacje wychowawcze, opiekunowie są uprawnieni natychmiast
kontaktować się telefonicznie z rodzicami uczestnika wycieczki, który nie stosuje się do zarządzeń
opiekunów i niniejszego regulaminu. W razie rażącego naruszenia przez uczestnika wycieczki
niniejszego regulaminu, rodzice uczestnika wycieczki są zobowiązani na żądanie opiekuna do
niezwłocznego osobistego odebrania z wycieczki takiego uczestnika na własny koszt. W razie braku
niezwłocznej reakcji rodziców uczestnika wycieczki, Liceum może odesłać uczestnika wycieczki do
domu na koszt jego rodziców.
Wobec uczestników wycieczki nie przestrzegających zasad regulaminu będą wyciągane
konsekwencje zgodnie z postanowieniami Statutu Liceum.
Wszelkie problemy nie ujęte w regulaminie będą rozstrzygane przez kierownika wycieczki.

