REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W MIASTKU
Regulamin zawiera:
I. Podstawa prawna
II. Zasady ogólne
III. Rodzaje wycieczek
IV. Zadania kierownika wycieczki
V. Obowiązki opiekunów
VI. Obowiązki uczestników
VII. Finansowanie wycieczek
VIII. Udzielanie zgody na przeprowadzenie wycieczki
IX. Zasady organizacji, bezpieczeństwa i opieki nad uczniami podczas wycieczek szkolnych
X. Dokumentację wycieczki – załączniki
XI. Postanowienia końcowe

§ I. Podstawa prawna
Podstawa prawna:
Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych
szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 6 poz. 69 ze zm.) – ostania zmiana z dnia 31 października 2018 r. (poz. 2140) –
obowiązuje wszystkie typy szkół;

§ II. Zasady ogólne
1.Wycieczki i inne formy turystyki są integralną formą działalności wychowawczej szkoły.
2.Organizowane przez szkołę wycieczki powinny mieć na celu w szczególności:
a) poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii,
b) poznawanie kultury i języka innych państw,
c) poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego,
d) wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania,
e) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnego oraz umiejętności
korzystania z zasobów przyrody,
f) podnoszenie sprawności fizycznej,
g) poprawę stanu zdrowia dzieci i młodzieży pochodzących z terenów zagrożonych ekologicznie,
h) upowszechnianie form aktywnego wypoczynku,
i) przeciwdziałanie patologii społecznej,
j) poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.
3. Wycieczki mogą być organizowana w ramach zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych.
4. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb
uczniów, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności
specjalistycznych. Obowiązkiem organizatora jest sprawdzenie stanu zdrowia i umiejętności uczniów,
wymaganych podczas wycieczki.
5. Dla uczniów klas I - III szkoły podstawowej powinny być organizowane przede wszystkim wycieczki
przedmiotowe i krajoznawczo - turystyczne na terenie najbliższej okolicy, macierzystego województwa
i regionu geograficzno - turystycznego.
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6. Dla uczniów klas IV - VI szkoły podstawowej i dla uczniów gimnazjum powinny być organizowane
przede wszystkim wycieczki przedmiotowe, krajoznawczo – turystyczne na terenie macierzystego
województwa, regionu geograficzno - turystycznego i kraju.
7. Dla uczniów klas VII – VIII szkoły podstawowej i dla uczniów gimnazjum powinny być organizowane
przede wszystkim wycieczki przedmiotowe, krajoznawczo – turystyczne na terenie macierzystego
województwa, regionu geograficzno – turystycznego, kraju i zagraniczne.
8. W wycieczkach turystyczno-krajoznawczych nie mogą brać udziału uczniowie, w stosunku, do
których istnieją przeciwwskazania lekarskie.
9. Uczniowie niepełnosprawni, o ile nie ma przeciwwskazań zdrowotnych, mogą brać udział w
wycieczkach i imprezach, a organizatorzy tych wycieczek i imprez powinni zapewnić im warunki
odpowiednie do specyficznych potrzeb wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności.
10. Udział uczniów niepełnosprawnych w wycieczkach, z wyjątkiem przedmiotowych odbywających się
w ramach zajęć lekcyjnych i imprezach wymaga zgody ich przedstawicieli ustawowych.
11. Wycieczka musi być należycie przygotowana pod względem programowym i organizacyjnym, a
także omówiona ze wszystkimi uczestnikami w zakresie: celu wycieczki, trasy , zwiedzanych obiektów,
harmonogramu i regulaminu zachowania uczniów podczas wycieczki.
12. Program wycieczki lub imprezy organizowanej przez szkołę, listę uczestników, imię i nazwisko
kierownika oraz liczbę opiekunów zawiera karta wycieczki lub imprezy, którą zatwierdza dyrektor
szkoły.
13. Wzór karty wycieczki stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
14. Szkoły mogą organizować wycieczki i imprezy zagraniczne. Zgodę na zorganizowanie wycieczek
i imprez wyraża dyrektor szkoły po zawiadomieniu organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór
pedagogiczny.
15. Zawiadomienie zawiera w szczególności:
- nazwę kraju,
- czas pobytu,
- program pobytu,
- imię i nazwisko kierownika oraz opiekunów,
- listę uczniów biorących udział w wyjeździe wraz z określeniem ich wieku oraz PESEL
- kserokopie dokumentów uczestników (paszport, dowód tymczasowy)
- obowiązkowe ubezpieczenie zagraniczne
- lista z numerami ambasad
16. Organizację innych form krajoznawstwa i turystyki (wycieczek turystyki kwalifikowanej, wycieczek
zagranicznych, imprez krajoznawczo-turystycznych) określają odrębne przepisy.
17. Za nieprzestrzeganie przez uczniów regulaminu wycieczek szkolnych i wynikające z tego szkody
materialne odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice.
18. Organizacja wycieczek szkolnych wynika z rocznego harmonogramu wycieczek szkolnych oraz
z rozkładów materiałów nauczania w przypadku wycieczek przedmiotowych.
a) § III. Rodzaje wycieczek
1. Organizowanie wycieczek odbywa się w następujących formach:
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a) wycieczki przedmiotowe (także wyjazdowe imprezy sportowe)
- inicjowane i realizowane przez nauczycieli w celu uzupełnienia obowiązującego programu
nauczania, w ramach danego przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych;
b) wycieczki krajoznawczo-turystyczne (jedno, dwu lub trzydniowe), w których udział nie wymaga
od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych;
c) imprezy krajoznawczo-turystyczne, takie jak: biwaki, konkursy, turnieje, złazy, rajdy, spływy,
zloty;
d) imprezy turystyki kwalifikowanej i obozy wędrowne, w których udział wymaga od uczestników
przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych, w tym posługiwania się
specjalistycznym sprzętem;
e) imprezy wyjazdowe - związane z realizacją programu nauczania, takie jak: zielone szkoły, szkoły
zimowe, szkoły ekologiczne;
f) wycieczki zagraniczne
Kierownik wycieczki i opiekunowie.
1. Kierownika wycieczki lub imprezy wyznacza dyrektor spośród pracowników pedagogicznych
szkoły
o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji określonych form krajoznawstwa i turystyki.
2. Kierownikiem wycieczki lub imprezy może być także inna, wyznaczona przez dyrektora szkoły,
osoba pełnoletnia, która:
- ukończyła kurs kierowników wycieczek szkolnych,
- jest instruktorem harcerskim,
- posiada uprawnienia przewodnika turystycznego, przodownika lub instruktora turystyki
kwalifikowanej lub pilota wycieczek.
3. Kierownikiem obozu wędrownego może być osoba po ukończeniu kursu dla kierowników obozów
wędrownych.
4. Kierownikiem imprezy turystyki kwalifikowanej może być osoba posiadająca uprawnienia bądź
stopień trenera lub instruktora odpowiedniej dyscypliny sportu.
5. Opiekunem wycieczki lub imprezy może być nauczyciel albo, po uzyskaniu zgody dyrektora
szkoły, rodzice uczniów biorących udział w wycieczce. Rodzice jednak nie ponoszą
odpowiedzialności za uczniów.
6. W przypadku większej liczby opiekunów przynajmniej jednym z nich powinien być nauczycielem.
7. Kierownikiem lub opiekunem uczniów biorących udział w wycieczce lub imprezie zagranicznej
może być osoba znająca język obcy w stopniu umożliwiającym porozumienie się w kraju
docelowym, jak również w krajach znajdujących się na trasie planowanej wycieczki lub imprezy.
8. W przypadku organizacji wycieczek klasowych funkcję kierownika i zarazem opiekuna pełni
wychowawca klasy przy spełnieniu warunków określonych w § IV niniejszego regulaminu.
§ IV. Zadania kierownika wycieczki
1. Kierownik wycieczki lub imprezy w szczególności:
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opracowuje z udziałem opiekunów szczegółowy program i harmonogram wycieczki ( przykładowy
program wycieczki – załącznik nr 9),
wypełnia kartę wycieczki,
opracowuje regulamin i zapoznaje z nim wszystkich uczestników,
regulamin wycieczki (imprezy) powinien zawierać następujące elementy:
 nazwa imprezy;
 organizator (adres, kontakt imienny);
 termin;
 trasa (kiedy wycieczka kilkudniowa z rozbiciem na poszczególne dni);
 odpłatność (ile, do kiedy wpłacać, gdzie wpłacać), co w ramach odpłatności uczestnik będzie
miał zagwarantowane;
 wymagania zdrowotne;
 wymagania w zakresie ekwipunku, ubioru;
 zasady obowiązujące na wycieczce (podczas imprezy);
zapewnia warunki do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki lub imprezy oraz zapewnia
nadzór w tym zakresie,
zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich realizacji,
określa zadania dla opiekunów w zakresie realizacji programu oraz zapewnienia opieki i
bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki lub imprezy,
nadzoruje zaopatrzenie uczestników w sprawny sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę pierwszej pomocy,
organizuje transport, wyżywienie i noclegi dla uczestników,
dokonuje podziału zadań wśród uczestników,
dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki lub imprezy,
dokonuje podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki lub imprezy po jej zakończeniu.

§ V. Obowiązki opiekuna
1. Do obowiązków opiekuna wycieczki należy
- sprawdzanie stanu liczbowego jej uczestników przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w
czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego;
- opieka nad powierzonymi mu uczniami;
- współdziałanie z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki lub
imprezy;
- nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczestników ze szczególnym uwzględnieniem zasad
bezpieczeństwa;
- nadzorowanie wykonywania zadań przydzielonych uczniom;
- wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika;
- sprawdzenie, czy wyposażenie pokojów spełnia wymagania, a otoczenie miejsca noclegu jest
bezpieczne.
2. Opiekunowie potwierdzają własnoręcznym podpisem na karcie wycieczki oraz na oświadczeniu
opiekuna – załącznik 5 przyjęcie odpowiedzialności za bezpieczeństwo powierzonych im dzieci.
§ VI. Obowiązki uczestników wycieczki
Uczestnik wycieczki jest zobowiązany:
- przybyć na miejsce zbiórki najpóźniej 15 min. przed wyjazdem;
- swoje przybycie zgłosić kierownikowi wycieczki;
- poinformować opiekuna wycieczki o ewentualnym złym samopoczuciu;
- wykonywać polecenia kierownika, opiekunów, pilota i przewodnika;
- przestrzegać zakazu palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz innych środków
odurzających,
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w środkach transportu zająć miejsce w wyznaczone przez opiekuna;
nie zaśmiecać pojazdu;
korzystać z urządzeń technicznych zgodnie z ich przeznaczeniem;
w czasie postoju i zwiedzania nie oddalać się od grupy bez zgody opiekuna;
dbać o higienę i schludny wygląd;
nie oddalać się z miejsca zakwaterowania bez zgody opiekuna;
w czasie przebywania w schroniskach i innych obiektach noclegowych przestrzegać postanowień
i regulaminów tych obiektów;
zachowywać się zgodnie z ogólnymi zasadami dobrego wychowania i kultury;
pomagać słabszym i być życzliwym wobec innych uczestników.

Wobec uczestników, którzy nie przestrzegają regulaminu i zasad przepisów bezpieczeństwa, będą
wyciągnięte konsekwencje zgodnie z kryteriami ocen z zachowania zawartych w wewnątrzszkolnym
systemie oceniania. W przypadku naruszenia przez ucznia podpunktu dotyczącego palenia papierosów
lub spożywania środków odurzających zawiadamia się jego rodziców (prawnych opiekunów) oraz
dyrektora szkoły. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do natychmiastowego odebrania
dziecka z wycieczki. W przypadku konieczności wezwania karetki w związku z naruszeniem tego punktu
regulaminu kosztami obciążani są rodzice / prawni opiekunowie.
§ VII. Finansowanie wycieczek
1. Plan finansowy musi określać ogólny koszt wycieczki, koszt jednego uczestnika wycieczki oraz
przewidywane koszty organizacyjne i programowe.
2. Wycieczki finansowane mogą być ze składek uczestników, środków komitetu rodzicielskiego lub
innych źródeł.
3. Rodzice uczniów biorących udział w wycieczce zobowiązani są do pokrycia związanych z nią
kosztów, chyba, że udział w imprezie może być sfinansowany z innych źródeł.
4. Rodzice, którzy zadeklarowali udział swego dziecka w wycieczce, a następnie deklarację tę wycofali,
zobowiązani są do pokrycia strat, jakie powstały z tego tytułu.
5. Kierownik wycieczki oraz opiekunowie nie powinni ponosić kosztów udziału w imprezie.
6. Kierownik wycieczki odpowiada za terminowe regulowanie zobowiązań finansowych z nią
związanych. O wszelkich opóźnieniach należy niezwłocznie informować dyrektora szkoły.
7. Rozliczenia wycieczki dokonuje kierownik, określając sposób zagospodarowania nadwyżki, względnie
uzupełnienia niedoboru finansowego.
8. Dowodami finansowymi są przede wszystkim podpisane przez rodziców dzieci listy wpłat oraz
rachunki, faktury i bilety wydawane przez uprawnione do danego rodzaju działalności podmioty
gospodarcze – w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach mogą to być oświadczenia o poniesionym
wydatku podpisane przez kierownika wycieczki oraz wszystkich opiekunów.
§ VIII. Udzielanie zgody na przeprowadzenie wycieczki
1. Zgody na przeprowadzenie wycieczki udziela dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba.
2. Jeżeli wycieczka przedmiotowa ma odbyć się podczas planowej lekcji danego przedmiotu należy
zgłosić dyrektorowi lub jego zastępcy zamiar wyjścia poza teren szkoły, a następnie odnotować fakt
przeprowadzenia wycieczki w dzienniku lekcyjnym.
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3. Dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na łączenie funkcji kierownika i opiekuna wycieczki lub
imprezy.
§ IX. Zasady organizacji , bezpieczeństwa i opieki nad uczniami podczas wycieczek szkolnych.
1. Dla zapewnienia uczestnikom wycieczek pełnego bezpieczeństwa konieczne jest przydzielenie
opiekunów spośród nauczycieli oraz rodziców według następujących zasad:
- jeden opiekun na 9 uczestników przy przejazdach kolejowych,
- jeden opiekun na 10 uczestników na szlakach wodnych (wg. odrębnych przepisów dotyczących
imprez na wodzie)
- jeden opiekun na 10 osób, w innego rodzaju wycieczkach,
- 1 opiekun na grupę do 30 uczniów podczas wyjść poza obręb szkoły w tej samej miejscowości,
bez korzystania ze środków lokomocji
- jeden opiekun na 15 uczniów, przy wyjściu lub przy wyjeździe autokarem poza miejscowość,
która jest siedzibą szkoły,
- jeden opiekun na 10 osób na wycieczki górskie,
- jeden opiekun na 5 uczestników na wycieczkach wysokogórskich,
- jeden opiekun na 6 osób na wycieczkach rowerowych.
- jeżeli w grupie są uczniowie niepełnosprawni, niezależnie od rodzaju wycieczki, powinien być
zapewniony dodatkowy opiekun zajmujący się maksymalnie pięcioma uczniami z orzeczeniem
o niepełnosprawności.
2. Przy wycieczkach pieszych na terenach górskich, leżących na terenach parków narodowych
i rezerwatów przyrody, oraz leżących powyżej 1000m.n.p.m) należy korzystać z usług górskich
przewodników turystycznych
3.W wycieczkach górskich mogą brać udział uczniowie po ukończeniu 14 lat.
4. Czas trwania i trasa wycieczki muszą być dopasowane do wieku i możliwości uczestników.
5. Organizując wycieczki autokarowe do dużych miast, teatrów, muzeum, pomników kultury – nie musi
się brać pod uwagę wieku uczestników. Uwzględnić natomiast należy relację pomiędzy poziomem
umysłowym, inteligencją ucznia a tematem do realizacji podczas wycieczki.
6. Przy organizowaniu wycieczek autokarowych należy uwzględnić fakt, że kierowca może prowadzić
pojazd bez przerwy przez 4 godziny 30 minut. Przerwa w prowadzeniu pojazdu wynosi, co najmniej 45
minut lub, co najmniej 15 minut i następna, co najmniej 30 minut.
7. W wycieczkach rowerowych po drogach publicznych mogą brać udział uczniowie, którzy ukończyli
12 lat i posiadają kartę rowerową. Długość trasy do 50 km dziennie. Z tyłu i przodu bezwzględnie jadą
osoby dorosłe. Odległość od roweru do roweru nie powinna przekraczać 5 m. Przerwa między grupami
co najmniej 150 m. Wszyscy uczestnicy wycieczki muszą posiadać kaski ochronne. Oznaczenia: z
przodu biała chorągiewka, z tyłu wysunięty lizak zamontowany przy siodełku rowerowym.
8. Miejscem zbiórki uczniów rozpoczynającej i kończącej wycieczkę jest plac szkolny, skąd uczniowie
udają się do domu lub inne miejsce ustalone wcześniej z dyrektorem szkoły; po godzinie 21:00 –
wyłącznie pod opieką rodziców.
9. Przed wyruszeniem na wycieczkę należy pouczyć jej uczestników o zasadach bezpieczeństwa i
sposobie zachowania się w razie nieszczęśliwego wypadku.
10. Opiekunowie powinni sprawdzać stan liczbowy uczestników przed wyruszeniem z każdego miejsca
pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdów oraz po przybyciu do punktu docelowego.
11. Nie wolno zatrzymywać się w czasie jazdy autokarem w celu wysadzenia dzieci w innym miejscu.
Wyjątek –pisemna prośba rodzica ucznia, który będzie stał w miejscu wcześniej ustalonym.
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12. Udział uczniów w wycieczce (z wyjątkiem przedmiotowych odbywających się w ramach zajęć
lekcyjnych) wymaga pisemnej zgody rodziców albo opiekunów prawnych, którzy powinni przed jej
rozpoczęciem pokryć koszty związane z udziałem w niej ich dziecka.
13. Wycieczka może być odwołana z powodu braku pisemnej zgody rodziców uczniów.
14. Zabrania się prowadzenia wycieczek podczas burzy, śnieżycy, gołoledzi. W razie gwałtownego
załamania się warunków pogodowych (szczególnie przy planowaniu pieszych wycieczek górskich)
należy wycieczkę odwołać.
15. Podczas wycieczek należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpiecznego poruszania się po drogach
publicznych.
16. W przypadku zaginięcia -uczeń (uczniowie) bezwzględnie pozostaje w miejscu zaginięcia.
a) miasto – uczeń zna miejsce postoju, plan dnia, zawiadamiamy policję, dyrektora szkoły, rodziców.
b) szlak turystyczny - uczeń wie, dokąd idziemy, zna kolor szlaku i docelowe schronisko,
zawiadamiamy GOPR, schronisko, dyrektora szkoły, rodziców.
17. Uczestnicy wycieczek i imprez powinni być objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych
wypadków.
18. W przypadku gdy podczas trwania wycieczki miał miejsce wśród jego uczestników wypadek, stosuje
się odpowiednio przepisy dotyczące postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach
publicznych.
§ X. Dokumentacja wycieczki.
1. Dwa egzemplarze karty wycieczki z harmonogramem - załącznik nr 1 (z których jeden pozostaje
w szkole a drugi zabieramy ze sobą)
Cele wycieczki/zajęć terenowych/imprez
1. Poznanie środowiska przyrodniczego wybranego regionu.
2. Doskonalenie umiejętności geograficznych w praktyce.
3. Realizacja, uzupełnianie i poszerzanie treści programowych.
4. Rozbudzanie zamiłowania do turystyki i czynnego wypoczynku.
5. Upowszechnianie

zasad

ochrony

środowiska

naturalnego

oraz

umiejętności

korzystania

z zasobów przyrody.
6. Poznanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.
Trasa wycieczki
Trasa wycieczki powinna być:


dostosowana do wieku, stanu zdrowia i sprawności fizycznej uczniów,



dostosowana do głównych celów wycieczki, pory roku i warunków atmosferycznych,



ustalona

wspólnie

z

uczniami,

ewentualnie

i wymogów podanych przez nauczyciela.
7

opracowana

przez

uczniów

według

kryteriów

Przygotowanie do wycieczki/zajęć terenowych/imprez
Przed wycieczką/zajęciami terenowymi należy:


przygotować program i harmonogram wycieczki/zajęć terenowych,



przygotować stosowną dokumentację wycieczki/zajęć terenowych,



opracować regulamin wycieczki/zajęć terenowych i zapoznać z nim uczestników wycieczki,



zapoznać uczestników wycieczki/zajęć terenowych z zasadami bezpieczeństwa,



podzielić uczestników wycieczki/zajęć terenowych na grupy,



opracować karty pracy dla uczniów (do wykonania przed, w czasie i po zakończeniu wycieczki/zajęć
terenowych),



opracować instrukcje, zgodnie z którymi uczniowie będą wykonywać zadania,



opracować zasady oceniania uczniów podczas wycieczki/zajęć terenowych.

Faza realizacyjna wycieczki/zajęć terenowych/imprez
1. Realizacja zadań przez poszczególne grupy według szczegółowej instrukcji zawierającej opis zadań do
wykonania (np. sporządzanie szkiców form rzeźby terenu w wyznaczonych miejscach, wykonywanie
pomiarów odległości w terenie czy zbieranie próbek skał).
2. Podczas wycieczki/zajęć terenowych nauczyciel kontroluje pracę uczniów, czuwa nad sprawną realizacją
zadań, w razie potrzeby pomaga im i udziela stosownych wyjaśnień.
Faza podsumowująca wycieczkę/zajęcia terenowe/imprez
Podsumowanie odbywa się w szkole, po zakończeniu wycieczki/zajęć terenowych, poprzez np.:


prezentację na forum klasy wyników pracy poszczególnych grup przez ich liderów,



zorganizowanie wystawy zebranych próbek skał, sporządzonych szkiców i wykonanych fotografii,



opracowanie portfolio obiektów chronionych, zabytków itp.,



wykonanie plakatu lub gazetki ściennej,



przeprowadzenie konkursu związanego z trasą wycieczki,



samoocenę i ocenę pracy uczniów według ustalonych kryteriów (zgodnie z opracowanym przez uczniów
arkuszem oceny pracy własnej).

2. Dwa egzemplarze listy uczestników- załącznik nr 2 (jedna zostaje w szkole)
3. Pisemną zgodę rodziców – załącznik nr 3.
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4. Regulamin zachowania się uczniów podczas wycieczki – załącznik nr 4 a - e .
5. Oświadczenie opiekunów wycieczki – załącznik nr 5
6. Oświadczenie kierownika wycieczki– załącznik nr 6
7. Dowód ubezpieczenia wszystkich uczestników wycieczki od następstw nieszczęśliwych wypadków
(w przypadku dodatkowego ubezpieczenia).
8. Wstępny plan finansowy wycieczki, przewidujący koszty realizacji programu
9. Rozliczenie finansowe wycieczki po jej zakończeniu – załącznik nr 8.
10. Potwierdzenie rezerwacji świadczeń (w przypadku ich występowania).
11. Dokumentacja wycieczki, o której mowa w punkcie 1 - 6 winna być złożona w terminie minimum
3 dni przed jej rozpoczęciem do zatwierdzenia, zagranicznej – 7 dni.
12. Rozliczenie wycieczki kilkudniowej składa się w terminie do 2 tygodni od dnia jej zakończenia
u dyrektora szkoły.
13. Ewentualne braki w dokumentacji należy uzupełnić w terminie uzgodnionym z dyrektorem szkoły.
Opóźnienie w przedstawieniu do zatwierdzenia lub braku wymaganych dokumentów mogą być
przyczyną nie udzielenia zgody na przeprowadzenie imprezy.
§ XI. Postanowienia końcowe.
1. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w wycieczce klasowej organizowanej w dniach zajęć szkolnych
mają obowiązek brać udział w zajęciach z klasą wskazaną przez dyrektora.
2. Listę tych uczniów, wraz z rubrykami umożliwiającymi odnotowanie frekwencji, wychowawca
dołącza do odpowiedniego dziennika klasowego.
3. Odstępstwa od powyższego regulaminu wymagają zgody dyrektora szkoły.
4. Sprawy nieuregulowane powyższymi zasadami rozstrzyga się na podstawie Statutu Szkoły oraz innych
przepisów wyższego rzędu stanowiących podstawę opracowania regulaminu.
5. Regulamin został przyjęty do realizacji na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu..................
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem.............................................

Opracowanie: Irena Kiedrowska
Załącznikami do regulaminu są:
1. Załącznik nr 1 – KARTA WYCIECZKI,
2. Załącznik nr 2 – LISTA UCZESTNIKÓW
3. Załącznik nr 3 – PISEMNA ZGODA RODZICÓW
4. Załącznik nr 4 a-e – REGULAMIN WYCIECZKI DLA UCZNIÓW
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5. Załącznik nr 5 - OŚWIADCZENIE OPIEKUNÓW WYCIECZKI
6. Załącznik nr 6 - OŚWIADCZENIE KIEROWNIKA WYCIECZKI
7. Załącznik nr 7 - INFORMACJA DLA RODZICÓW
8. Załącznik nr 8 - ROZLICZENIE WYCIECZKI
9. Załącznik nr 9 – PRZYKŁADOWY PROGRAM WYCIECZKI
10. Załącznik nr 10 – BĄDŹ BEZPIECZNY NA SZLAKU 2017/www.pttk.pl

Załącznik nr 1.

NR POLISY ..................................................................................
WZÓR

KARTA WYCIECZKI / IMPREZY
KRAJOZNAWCZO-TURYSTYCZNEJ

Załącznik do rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 8 listopada 2001 r. (poz. 1516)

Cel i założenia programowe wycieczki/imprezy:
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

Trasa wycieczki/imprezy:
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

Termin: ..............................................................................................., ilość dni: ...................................................
Klasa, grupa:
.....................................................................................................................................................................................

Liczba uczestników: ..............................................................................................................................................
Kierownik (imię i nazwisko) :................................................................................................................................
Liczba opiekunów: ..................................................................................................................................................
Środek lokomocji: ...................................................................................................................................................
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OŚWIADCZENIE
Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów dotyczących zasad bezpieczeństwa
na wycieczkach i imprezach dla dzieci i młodzieży.
Opiekunowie wycieczki/imprezy
(imię i nazwisko oraz podpis)

Kierownik wycieczki/imprezy

.....................................................
.....................................................
(podpis)

.....................................................
.....................................................
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HARMONOGRAM WYCIECZKI / IMPREZY
Data i godz.
wyjazdu

Ilość
kilometrów

Miejscowość

Program

Adres punktu
noclegowego
i żywieniowego

Zatwierdzam
.....................................................
(pieczęć i podpis dyrektora szkoły)
Adnotacje organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny:
…....................................................................................................................................................................................................
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Załącznik nr 2
Rodzaj imprezy: ................................................................................................................................
Termin: .....................................................
Imię i nazwisko ucznia

Opiekun

Czytelny podpis: ......................................

Czytelny podpis: ......................................

Klasa

Czytelny podpis: .....................................

L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
.11
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Kierownik wycieczki: ..................................................... Czytelny podpis - ..........................................
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Lista uczestników wycieczki do
………………...................…………………………………......................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................

w dniu/dniach ……………………………......................................................................................................................

Lp.

Imię i nazwisko

Adres

Klasa

Nr telefonu do rodziców
(opiekunów)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23
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24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Kierownik wycieczki:
..................................................
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Załącznik nr 3
..................................................
(miejscowość, data)

.........................................................
(adres ucznia)

.........................................................
(tel. kontaktowy rodzica/opiekuna)

OŚWIADCZENIE

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ...................................................................................
ucznia kl. ............ Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Miastku, ul. Wrzosowa 1
w (rodzaj imprezy) ............................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
organizowanej przez ....................................................................................................................
(organizator imprezy)

w dniu ........................................................
Wpisowe: ............................ (słownie:........................................................................................)
obejmuje - ...................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Miejsce i godz. zbiórek: …………………………………….
wyjazd – ……………...
powrót - ……………..
Zobowiązuję się do pokrycia kosztów imprezy i ewentualne szkody materialne wyrządzone przez
moje dziecko. Zapewniam dziecku bezpieczeństwo w drodze między miejscem zbiórki
i rozwiązaniem imprezy, a domem oraz ekwipunek i ubiór adekwatny do ww. imprezy oraz warunków
atmosferycznych.
Stwierdzam, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do udziału mojego dziecka
w ww. imprezie. Wyrażam zgodę na podejmowanie decyzji związanych z leczeniem, hospitalizacją
i zabiegami operacyjnymi w przypadku zagrażającym zdrowiu lub życiu dziecka.
Program:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Znamy regulamin i program ww. imprezy i zobowiązujemy się do ich przestrzegania:
Podpisy czytelne ucznia -

rodzica/opiekuna:

............................................................

.......................................................
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OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW
1. Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki
……………………………………....................................…………
PESEL dziecka

w wycieczce szkolnej „Roztocze – kraina magnatów i nieskażonej natury”, która odbędzie się w dniach
11-13 maj 2018 r. organizowanej przez Szkołę Podstawową nr 3 w Miastku.
2. Zobowiązuję się do zapewnienia jego/jej bezpieczeństwa w drodze pomiędzy miejscem i
rozwiązaniem wycieczki a domem.
3. Oświadczam, że moje dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wycieczce.
4. Wyrażam zgodę na pokrycie ewentualnych szkód wyrządzonych przez moje dziecko w trakcie trwania
wycieczki.
5. Zobowiązuję się do natychmiastowego odebrania z wycieczki mojego dziecka w przypadku
znalezienia bądź zażywania niedozwolonych substancji (narkotyki, alkohol, papierosy) oraz gdy
zachowanie dziecka zagraża zdrowiu lub życiu jego bądź innych uczestników wycieczki.
6. Wyrażam zgodę na udzielenie mojemu dziecku czasu wolnego oraz wymierzenie stosownej kary
w sytuacji nie przestrzegania regulaminu uczestnika wycieczki. *
7. W razie wystąpienia nagłej konieczności wyrażam zgodę na przeprowadzenie niezbędnych zabiegów
medycznych ratujących zdrowie lub życie mojego dziecka *
………………………………
miejscowość i data

.............................................…
podpis opiekuna

* niepotrzebne skreślić

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW
1. Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki
……………………………………....................................…………
PESEL dziecka

w wycieczce szkolnej „Roztocze – kraina magnatów i nieskażonej natury”, która odbędzie się w dniach
11-13 maj 2018 r. organizowanej przez Szkołę Podstawową nr 3 w Miastku.
2. Zobowiązuję się do zapewnienia jego/jej bezpieczeństwa w drodze pomiędzy miejscem i
rozwiązaniem wycieczki a domem.
3. Oświadczam, że moje dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wycieczce.
4. Wyrażam zgodę na pokrycie ewentualnych szkód wyrządzonych przez moje dziecko w trakcie trwania
wycieczki.
5. Zobowiązuję się do natychmiastowego odebrania z wycieczki mojego dziecka w przypadku
znalezienia bądź zażywania niedozwolonych substancji (narkotyki, alkohol, papierosy) oraz gdy
zachowanie dziecka zagraża zdrowiu lub życiu jego bądź innych uczestników wycieczki.
6. Wyrażam zgodę na udzielenie mojemu dziecku czasu wolnego oraz wymierzenie stosownej kary
w sytuacji nie przestrzegania regulaminu uczestnika wycieczki. *
7. W razie wystąpienia nagłej konieczności wyrażam zgodę na przeprowadzenie niezbędnych zabiegów
medycznych ratujących zdrowie lub życie mojego dziecka *
………………………………
miejscowość i data

.............................................…
podpis opiekuna

* niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 4a
REGULAMIN WYCIECZKI KILKUDNIOWEJ
……………………………….………….

…..…………………..…………………………

Pieczątka szkoły

Kierownik wycieczki

1. Podstawowym celem wycieczki jest realizacja celów dydaktyczno – wychowawczych.
2. Relacje uczeń – uczeń:
a. Szanujemy potrzebę prywatności,
b. Pamiętamy o istnieniu pojęcia „cudza własność”,
c. Dbamy o przyjazną atmosferę tak, aby nikt nie czuł się samotny i wyobcowany,
d. Nie stosujemy przemocy,
e. Uznajemy istnienie odmiennego zdania na dany temat.
3. Relacje uczeń – opiekun, opiekun – uczeń:
a. Szanujemy się nawzajem,
b. Uczestników obowiązuje stosowanie się do poleceń opiekunów.
4. Każdy uczestnik wycieczki zobowiązany jest:
a. Zapoznać się z zasadami regulaminu wycieczek szkolnych obowiązujących w szkole
Podstawowej nr 3 w Miastku oraz bezwzględnie się do nich stosować.
b. Zapoznać się z harmonogramem wycieczki oraz bezwzględnie go przestrzegać.
c. Wykonywać polecenia oraz dostosować się do nakazów i zakazów wydawanych przez
organizatorów (opiekunowie, kierownik, przewodnik, kierowca, pilot).
d. Zachowywać się w sposób kulturalny i zdyscyplinowany. Twoje zachowanie może mieć
wpływ na bezpieczeństwo innych osób!
e. Nie oddalać się od grupy.
f. Przestrzegać zasad poruszania się po drogach, transportu zbiorowego, bezpieczeństwa
przeciwpożarowego.
g. Informować opiekunów o jakichkolwiek sytuacjach niebezpiecznych mogących zagrażać
życiu i zdrowiu uczestników wycieczki.
h. Zgłaszać opiekunowi wycieczki wszelkie objawy złego samopoczucia.
i. Dostosować się do obowiązujących w obiektach muzealnych regulaminów.
j. Dbać o czystość, ład i porządek w miejscach, w których się przebywa.
k. Kulturalnie odnosić się do opiekunów, kolegów i innych osób.
l. Pomagać słabszym, mniej sprawnym.
m. Bezwzględnie przestrzegać zakazu palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania
narkotyków oraz innych środków odurzających.
5.
Miejsce zakwaterowania:
a. W miejscu zakwaterowania respektujemy regulamin ośrodka,
b. Zachowujemy ciszę nocną od godziny 2200 do godz. 600.
c. Dbamy o sprzęt na terenie ośrodka tak, aby pozostał takim jakim go zastaliśmy.
d. Obowiązuje zakaz samowolnego opuszczania ośrodka!
e. Za powstałe szkody odpowiada bezpośredni sprawca szkody, jeżeli sprawca nie jest znany
odpowiada solidarnie cała grupa.
6.
Miejsca publiczne:
a. Przed każdym wyjściem ustawiamy się w celu przeliczenia uczestników.
b. Obowiązuje punktualność.
c. Oddzielanie się od grupy jest zabronione.
d. W miejscach publicznych stosujemy się do przepisów ruchu drogowego.
e. Dostosowujemy się do obowiązujących w obiektach muzealnych regulaminów.
Wobec uczestników, którzy nie przestrzegają regulaminu i zasad przepisów bezpieczeństwa, będą
wyciągane konsekwencje(łącznie z obniżeniem oceny z zachowania).
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W przypadku naruszenia przez ucznia punktu 4 podpunkt m zawiadamia się jego rodziców (prawnych
opiekunów) oraz dyrektora szkoły. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do natychmiastowego
odebrania dziecka z wycieczki. W przypadku konieczności wezwania karetki w związku z naruszeniem
tego punktu regulaminu kosztami obciążani są rodzice (prawni opiekunowie).
Zapoznałem (am) się z regulaminem wycieczki i jej programem i zobowiązałem się
do przestrzegania jego zasad. W przypadku złamania regulaminu poniosę odpowiedzialność za swoje
działania.

Wycieczka do ………………………..…w dniach …………
l.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Nazwisko i imię

Klasa
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Podpis ucznia-czytelny

44.
45.

Załącznik nr 4b

REGULAMIN WYCIECZKI ROWEROWEJ

Naszym celem jest udana, przyjemna i bezpieczna wycieczka, toteż zobowiązujemy się
przestrzegać poniższy regulamin:
1.

Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznać się z programem wycieczki i jej regulaminem zamieszczonym na
stronie szkoły www.sp3.miastko.pl

2.

Uczestnicy wycieczki przychodzą na zbiórkę 15 minut przed wyjazdem.

3.

Wszelkie niedyspozycje trzeba zgłaszać opiekunowi; zabrania się przyjmowania leków bez wiedzy opiekuna.

4.

Każdy uczestnik powinien zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny.

5.

Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do posłuszeństwa i wykonywania poleceń kierownika wycieczki oraz
opiekunów.

6.

Poruszamy się w 15 osobowej kolumnie, a nauczyciele (opiekunowie) jadą z jej przodu
i z tyłu. (odległość jadących kolumn rowerzystów powinna wynosić minimum 200 metrów na drogach
publicznych).

7.

Będąc w szyku należy ostrzegać jadących z przodu o nadjeżdżających pojazdach.

8.

Niedopuszczalna jest jazda 2 uczestników wycieczki obok siebie chyba, że poruszają się w trenie
niezabudowanym, szerokość jezdni wynosi 6 metrów i nie zbliża się inny pojazd.

9.

Uczestnicy

wycieczki

rowerowej

powinni

zachować

między

sobą

bezpieczny

odstęp,

tzn.

w sytuacji nagłego hamowania nie powinno dojść do kolizji. Odległości między rowerami powinny być takie
aby możliwe było bezpieczne hamowanie: 2, 3 metry ale nie więcej niż 5.
10.

Zabrania się wyprzedzania uczestników kolumny oraz jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na
kierownicy.

11.

Grupę prowadzi kierownik, on dyktuje tempo jazdy, wybiera drogę, zarządza odpoczynek i nie można go
wyprzedzać.

12.

Zabrania się samowolnego oddalania od grupy – po otrzymaniu zgody zgłaszamy swój powrót.

13.

Podczas podjazdu nie stosuje się jazdy w zwartej grupie, każdy pokonuje wzniesienie własnym tempem. Cała
grupa zbiera się na szczycie wzniesienia.

14.

O zmęczeniu lub słabym samopoczuciu każdy uczestnik powinien poinformować kierownika lub opiekuna.
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15.

Po stwierdzeniu usterki, nawet najmniejszej, należy zatrzymać się i ja usunąć w celu uniknięcia większej
awarii.

16.

Podczas awarii roweru można wziąć go na hol stosując mocny sznurek o długości 3- 4 m. Jednym końcem
przywiązujemy go do roweru holującego do ramy przy siodełku a drugi koniec należy okręcić o kierownicę
roweru holowanego aby odczepienie było jak najprostsze. Holowania powinna dokonywać osoba silna i tylko
przez kilka kilometrów, później powinna nastąpić zmiana.

17.

Podczas jazdy w lesie należy zwrócić szczególna uwagę na gałęzie i wystające korzenie.
Należy unikać najazdu kołami na patyki co może być powodem uszkodzenia szprych i błotników.

18.

Strój i ekwipunek dostosuj do wymogów wycieczki i pogody.

19.

Każdy uczestnik zobowiązuje się posiadać sprawny rower z podstawowym wyposażeniem.

20.

Przed

wycieczką

należy

rower

nasmarować

i

skontrolować

dokręcenie

wszystkich

śrub

i nakrętek.
21.

Szanuj przyrodę, zabytki architektury i prace innych ludzi.

22.

Bezwzględnie zabrania się spożywania i posiadania wszelkich używek (alkohol, tytoń,, środków odurzające
itp.).

23.

Bezpieczeństwo – jeśli to tylko możliwe, pamiętajmy, aby nasz ubiór był widoczny i bezpieczny. Dobrze,
żeby nasza odzież miała jaskrawe kolory (w dzień) lub chociaż kilka elementów odblaskowych (w nocy).

24.

Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać bezwzględnie Kask! Chyba, że zawartość naszego mózgu
uważamy za bezwartościową.

25.

Dbaj o bezpieczeństwo swoje i innych uczestników wycieczki.

26.

Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za powstałe szkody i wypadki z ich winy wobec siebie
i osób trzecich.

27.

Brawura i savoir-vivre – tego pierwszego powinniśmy unikać jak ognia, to drugie – stosować
na co dzień, nie tylko podczas jazdy rowerem.

28.

Po

zakończeniu

wycieczki

każdy

uczestnik

niezwłocznie

udaje

się

do

miejsca

swojego

zamieszkania.

Uczeń nie posiadający sprawnego roweru i kasku,
nie może być dopuszczony do jazdy!!!
Nieprzestrzeganie powyższego regulaminu może spowodować konsekwencje w postaci obniżenia
oceny z zachowania.
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ZASADY BEZPIECZNEJ JAZDY NA ROWERZE!
1. Używaj sprawnego roweru – sprawdź stan techniczny.
2. Zakładaj kask i odpowiedni ubiór.
3. Przestrzegaj przepisów drogowych.
4. Jedź zawsze prawą stroną.
5. Dokładnie rozejrzyj się zanim ruszysz.
6. Przed skrzyżowaniem, wyjazdami z podwórek i bocznych ulic, trzymaj zawsze dłoń na
hamulcu.
7. Sygnalizuj odpowiednio wcześnie wszystkie skręty.
8. Nigdy nie ścinaj zakrętów.
9. Dostosuj prędkość do warunków tak by szybko zatrzymać rower.
Korzystaj z drogi dla rowerów.

10.

Osoba w wieku 10 – 18 lat poruszająca się po drodze publicznej musi mieć kartę
rowerową!!!
Bezpieczeństwo na drodze zależy przede wszystkim od znajomości i przestrzegania przepisów
ruchu drogowego.

Jadąc w mieście, przestrzegaj zasady ograniczonego zaufania. Kierowca może nie zauważyć
szybko jadącego rowerzysty.

Omijaj z daleka parkujące samochody, ktoś może
właśnie wysiadać i uderzyć rowerzystę drzwiami.

Obserwuj nawierzchnie drogi, dziury i koleiny to prawdziwe
niebezpieczeństwo, możesz stracić równowagę.

Na przejściu dla pieszych, zsiądź z roweru i
przeprowadź go przez jezdnię.

Wobec uczestników, którzy nie przestrzegają regulaminu i zasad przepisów bezpieczeństwa, będą
wyciągane konsekwencje( łącznie z obniżeniem oceny z zachowania).
W przypadku naruszenia przez ucznia punktu 4 podpunkt m zawiadamia się jego rodziców (prawnych
opiekunów) oraz dyrektora szkoły. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do natychmiastowego
odebrania dziecka z wycieczki. W przypadku konieczności wezwania karetki w związku z naruszeniem
tego punktu regulaminu kosztami obciążani są rodzice (prawni opiekunowie).
Zapoznałem (am) się z regulaminem wycieczki i jej programem i zobowiązałem się do przestrzegania jego
zasad. W przypadku złamania regulaminu poniosę odpowiedzialność za swoje działania.

Wycieczka do ………………………..…w dniach …………
l.p.
1.
2.
3.

Nazwisko i imię

Klasa
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Podpis ucznia-czytelny

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Załącznik nr 4c
REGULAMIN WYCIECZKI GÓRSKIEJ
1. Organizacja wycieczek górskich dla młodzieży szkolnej powinna spełniać następujące warunki:
a) młodzież należy stopniowo wprowadzać w coraz wyższe rejony górskie i na trasy
o wyższej skali trudności,
b) prowadząc młodzież w góry uwzględniamy normy wynikające z przesłanek
fizjologicznych, dotyczących dystansu, czasu marszu i obciążenia młodych turystów.
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2. W czasie trwania wycieczki wszyscy uczestnicy podporządkują się rozkazom i poleceniom
prowadzącego.
3. Poruszamy się według ustalonego porządku:
a) przewodnik idzie pierwszy, nikt nie może go wyprzedzać, on dyktuje tempo marszu,
b) uczestnicy idą „gęsiego” w odstępach 1,5 do 2 metrów lub gdy teren na to pozwala,
w luźnym szyku po kilka osób obok siebie,
c) grupę zamyka opiekun grupy. Za ta osobą nie należy pozostawać,
d) grupa nie powinna rozciągać się na długiej przestrzeni.
4. Na zboczach stromych, oślizgłych najsprawniejsi turyści znajdują się na początku i na końcu
grupy, pomagając mniej sprawnym.
5. Przy długich i stromych podejściach idziemy wolno lecz równomiernie, rzadko odpoczywając.
6. Przy podchodzeniu pod górę nie należy rozmawiać, utrudnia to rytmiczne oddychanie
i dodatkowo męczy.
7. Przy schodzeniu w dół po stromych zboczach i w terenie skalnym należy zwracać uwagę na
każdorazowe ustawienie stopy. Nigdy nie zbiegamy w dół.
8. Na trasie odpoczywamy co godzinę, czas trwania odpoczynku wynosi 15 minut (zdejmujemy
plecaki, można usiąść ale nie bezpośrednio na ziemi lub głazach, w czasie upału chronimy się do
cienia).
9. Główny odpoczynek może trwać 1,5 – 2 godziny i powinien być połączony z posiłkiem.
10. Zbyt częste picie nie jest wskazane. Pragnienie zaspakajamy przede wszystkim w czasie
posiłków, przed wyruszeniem w trasę i po jej zakończeniu.
11. W sytuacjach trudnych nie wzniecamy paniki, rygorystycznie podporządkowujemy się
poleceniom prowadzącego wycieczkę:
a) mgła – w razie zgubienia szlaku turystycznego cofamy się całą grupą do ostatniego znaku,
b) burza – całą grupą schodzimy poniżej grani i przeczekujemy burzę (uczestnicy pozbywają
się metalowych przedmiotów, okrywają się pelerynami i w pozycji kucznej przeczekują
burzę),
c) załamanie pogody (silne ochłodzenie, grad, opady śniegu z deszczem)- schodzimy całą
grupą do najbliższego schroniska lub osiedla albo docieramy do planowanego celu
najbliższą, najłatwiejszą drogą,
d) lęk przestrzeni – pomagają oddelegowani doświadczeni uczestnicy w pokonywaniu
niebezpiecznego odcinka – nie dopuszczamy do paniki.
12. W razie wypadku osobom udającym się po pomoc dokładnie określamy miejsce wypadku i rodzaj
obrażenia. Wzywamy GOPR. Nigdy nie wolno zostawiać rannego samotnie, nawet gdy
znajdujemy się w łatwym terenie górskim. Udzieliwszy poszkodowanemu pierwszej pomocy
oczekujemy spokojnie ratowników GOPR –u.
13. Na wycieczce przestrzegamy „KARTY TURYSTY”.

Wobec uczestników, którzy nie przestrzegają regulaminu i zasad przepisów bezpieczeństwa, będą
wyciągane konsekwencje( łącznie z obniżeniem oceny z zachowania).
W przypadku naruszenia przez ucznia punktu 4 podpunkt m zawiadamia się jego rodziców (prawnych
opiekunów) oraz dyrektora szkoły. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do natychmiastowego
odebrania dziecka z wycieczki. W przypadku konieczności wezwania karetki w związku z naruszeniem
tego punktu regulaminu kosztami obciążani są rodzice (prawni opiekunowie).
KARTA TURYSTY
1. Turystyka odradza Twe siły, pomaga każdemu, szczególnie młodzieży, poznawać kraj
ojczysty.
2. Przyroda i dorobek kultury są własnością nas wszystkich i Ty jesteś za nie odpowiedzialny.
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3. Turysta – Twój przyjaciel; służ mu radą i pomocą!
4. Zwiedź to, o czy czytałeś, przeczytaj o tym, co masz zwiedzić!
5. Dopuść naturę do głosu – nie hałasuj!
6. Zostaw miejsce pobytu w takim stanie, w jakim chciałbyś je zastać!
7. Ogień i szkło – źródłem niebezpieczeństw. Uważaj!
8. Alkohol – wrogiem turystyki, unikaj go na wycieczce!
9. Zachowaj ostrożność – Twoja lekkomyślność zagraża Tobie i innym!
10. Turysta – wszędzie gościem; pozostawiaj po sobie dobre wspomnienia!
11. Nie bądź obojętny wobec niewłaściwego zachowania innych!
12. Dobry humor pomaga turyście w każdej sytuacji – uśmiechnij się!

Zapoznałem (am) się z regulaminem wycieczki i jej programem i zobowiązałem się do przestrzegania jego
zasad. W przypadku złamania regulaminu poniosę odpowiedzialność za swoje działania.

Wycieczka do ………………………..…w dniach …………
l.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Nazwisko i imię

Klasa
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Podpis ucznia-czytelny

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Załącznik nr 4d
Regulamin wyjazdu do kina/ teatru/ muzeum/ …………

1.

Zbiórka w dniu ……………….. o godzinie ……. przy Szkole Podstawowej nr 3 w Miastku

2.

Ustawiamy się pod szkołą.

3.

Wsiadamy spokojnie do autobusu i zajmujemy miejsca.

4.

Ruszamy o godzinie ………

5.

Podczas jazdy nie wstajemy z miejsc, nie stajemy na siedzeniach i nie wychylamy się przez okna.
Zachowujemy porządek, nie zostawiamy żadnych śmieci.

6.

Za szkody powstałe w trakcie wycieczki odpowiada sprawca, a rodzice (opiekunowie prawni)
ponoszą koszty naprawienia szkody. Jeżeli sprawca jest nieznany odpowiada solidarnie cała grupa.

7.

Po przyjeździe na miejsce wychodzimy spokojnie z autokaru, ustawiamy się i ruszamy na znak
opiekunów.

8.

Zachowujemy szczególna ostrożność podczas przechodzenia przez ulicę.

9.

Nie oddalamy się od grupy pod żadnym pozorem!

10.

Na sali zajmujemy wyznaczone miejsca.

11.

Informujemy opiekuna o wyjściu do toalety.

12.

Zachowujemy się kulturalnie.

13.

Zabieramy ze sobą wszystkie opakowania i papierki!

14.

Po zakończeniu spektaklu/ imprezy zbieramy się w grupę pod budynkiem i udajemy w kierunku
autobusu.

15. Po powrocie do szkoły udajemy się na lekcje lub rozchodzimy się do domu
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Wobec uczestników, którzy nie przestrzegają regulaminu i zasad przepisów bezpieczeństwa, będą
wyciągane konsekwencje( łącznie z obniżeniem oceny z zachowania).
W przypadku naruszenia przez ucznia punktu 4 podpunkt m zawiadamia się jego rodziców (prawnych
opiekunów) oraz dyrektora szkoły. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do natychmiastowego
odebrania dziecka z wycieczki. W przypadku konieczności wezwania karetki w związku z naruszeniem
tego punktu regulaminu kosztami obciążani są rodzice (prawni opiekunowie).

Zapoznałem (am) się z regulaminem wycieczki i jej programem i zobowiązałem się do przestrzegania jego
zasad. W przypadku złamania regulaminu poniosę odpowiedzialność za swoje działania.

Wycieczka do ………………………..…w dniach …………
l.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Nazwisko i imię

Klasa
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Podpis ucznia-czytelny

40.
41.
42.
43.
44.
45.

Załącznik nr 4e
REGULAMIN WYJAZDU NA BASEN
Uczeń zobowiązany jest:
1. Zapoznać się z zasadami Regulaminu wyjazdu oraz Regulaminem pływalni ibezwzględnie się do
nich stosować.
2. Wykonywać polecenia oraz dostosowywać się do nakazów i zakazów wydawanych przez
organizatorów (opiekunów i kierownika).
3. Zachowywać się w sposób kulturalny i zdyscyplinowany. Twoje zachowanie może mieć wpływ
na bezpieczeństwo innych osób.
4. Nie oddalać się od grupy.
5. Przestrzegać zasad poruszania się po drogach, transportu zbiorowego, bezpieczeństwa
przeciwpożarowego.
6. Informować opiekunów o jakichkolwiek sytuacjach niebezpiecznych mogących zagrażać życiu
lub zdrowiu uczestników wyjazdu.
7. Zgłaszać opiekunom wszelkie objawy złego samopoczucia.
8. Zachować spokój w czasie drogi i na basenie.
9. Przed wejściem na basen odprawa z ratownikiem.
10. Na basenie bezwzględnie przestrzegać poleceń i wskazówek ratownika.
11. Z wszystkich urządzeń korzystać w sposób rozważny i zgodnie z ich przeznaczeniem.
12. Osoby nie umiejące pływać mogą korzystać tylko z brodzików o maksymalnej głębokości 0,8 m.
13. Dbać o czystość, ład i porządek w miejscach, w których się przebywa.
14. Kulturalnie odnosić się do opiekunów, kolegów i innych osób.
15. Bezwzględnie przestrzegać zakazu palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania
narkotyków oraz innych środków odurzających.

Wobec uczestników, którzy nie przestrzegają regulaminu i zasad przepisów bezpieczeństwa, będą
wyciągane konsekwencje( łącznie z obniżeniem oceny z zachowania).
W przypadku naruszenia przez ucznia punktu 4 podpunkt m zawiadamia się jego rodziców (prawnych
opiekunów) oraz dyrektora szkoły. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do natychmiastowego
odebrania dziecka z wycieczki. W przypadku konieczności wezwania karetki w związku z naruszeniem
tego punktu regulaminu kosztami obciążani są rodzice (prawni opiekunowie).
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Miejscowość, data

Zapoznałem (am) się z regulaminem wycieczki i jej programem i zobowiązałem się do przestrzegania jego
zasad. W przypadku złamania regulaminu poniosę odpowiedzialność za swoje działania.

Wycieczka do ………………………..…w dniach …………
l.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Nazwisko i imię

Klasa

29

Podpis ucznia-czytelny

Załącznik nr 5
OŚWIADCZENIE OPIEKUNÓW WYCIECZKI

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że zapoznałem się z przepisami dotyczącymi zasad bezpieczeństwa na wycieczkach
dla dzieci i młodzieży, a w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Edukacji narodowej i Sportu z
dnia
8 listopada 2001r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły
i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. Nr 135, poz. 1516), Rozporządzeniem Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 17 sierpnia 1992r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach
i placówkach publicznych (Dz. U. z 1992r. Nr 65, poz. 331 z późn. zmianami) oraz regulaminem
wycieczki.
Zobowiązuję się do przestrzegania postanowień w nich zawartych oraz biorę pełną
odpowiedzialność za życie i zdrowie powierzonych mej opiece uczniów na czas trwania wycieczki.
Zakres czynności opiekuna wycieczki
1) Sprawuje opiekę nad powierzonymi uczniami.
2) Współdziała z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki.
3) Sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów, ze szczególnym
uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.
4) Nadzoruje wykonanie zadań przydzielonych uczniom.
5) Wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika.
DEKLARACJA
w sprawie ochrony zdrowia i życia dziecka na wycieczce
W poczuciu pełnej odpowiedzialności przed własnym sumieniem, rodzicami i społeczeństwem za
bezpieczeństwo zdrowia i życia dzieci powierzonych mej opiece na wycieczce krajoznawczo –
turystycznej w okresie od dnia 11.05.2011r do dnia 13.05.2011r oświadcza co następuje:
a) z należytą uwagą i zrozumieniem zapoznałam się z materiałami i przepisami dotyczącymi
bezpieczeństwa, zdrowia i życia dzieci i młodzieży.
b) zobowiązuję się do skrupulatnego przestrzegania i stosowania zawartych w tych przepisach
wskazówek, środków i metod w czasie pełnienia przeze mnie obowiązków opiekuna i kierownika
wycieczki turystyczno – krajoznawczej.
1. ………………………………..
2. ………………………………..
3. ………………………………..
4. ………………………………..
5. ………………………………..
(podpisy opiekunów)
Miastko, dn. ……………………….
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Załącznik nr 6
OŚWIADCZENIE KIEROWNIKA WYCIECZKI
Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów zasad bezpieczeństwa na wycieczkach i imprezach
dla dzieci i młodzieży
……………………………………………….
(kierownik wycieczki)
Obowiązki kierownika wycieczki:
1) opracowuje program i harmonogram wycieczki lub imprezy,
2) opracowuje regulamin i zapoznaje z nim wszystkich uczestników,
3) zapewnia warunki do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki lub imprezy oraz
sprawuje nadzór w tym zakresie,
4) zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich przestrzegania,
5) określa zadania opiekuna w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki
i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki lub imprezy,
6) nadzoruje zaopatrzenie uczestników w sprawny sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę pierwszej
pomocy,
7) organizuje transport, wyżywienie i noclegi dla uczestników,
8) dokonuje podziału zadań wśród uczestników,
9) dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki lub imprezy,
10) dokonuje podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki lub imprezy po jej
zakończeniu.

DEKLARACJA
W sprawie ochrony zdrowia i życia dziecka na wycieczce
W poczuciu pełnej odpowiedzialności przed własnym sumieniem, rodzicami i społeczeństwem za
bezpieczeństwo zdrowia i życia dzieci powierzonych mej opiece na wycieczce krajoznawczo –
turystycznej w okresie od dnia 11.05.2011 r. do dnia 13.05.2011 r. oświadcza co następuje:
c) z należytą uwagą i zrozumieniem zapoznałam się z materiałami i przepisami dotyczącymi
bezpieczeństwa, zdrowia i życia dzieci i młodzieży.
d) Zobowiązuję się do skrupulatnego przestrzegania i stosowania zawartych w tych przepisach
wskazówek, środków i metod w czasie pełnienia przeze mnie obowiązków opiekuna i kierownika
wycieczki turystyczno – krajoznawczej.
………………………………..
Miastko, dn. ……………………………..
(podpis kierownika)
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Załącznik nr 7
INFORMACJA DLA RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH
Miejsce i godzina zbiórki na wycieczkę .............................................................................................................
Miejsce i przewidywana godzina powrotu z wycieczki.......................................................................................
Adres pobytu i numer telefonu
kontaktowego........................................................................................................

Przewidywana trasa wycieczki
.........................................................................................................................
Jednocześnie informuję, iż Państwa dziecko zostało zapoznane z regulaminem i harmonogramem
wycieczki i zobowiązało się poprzez złożenie podpisu do jego respektowania. Regulamin wycieczek
szkolnych dostępny jest w bibliotece szkolnej lub na stronie internetowej pod adresem:
www.sp3.miastko.pl
……………………………………….
podpis kierownika wycieczki

Miastko, ...................................

Załącznik nr 7
INFORMACJA DLA RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH
Miejsce i godzina zbiórki na wycieczkę .............................................................................................................
Miejsce i przewidywana godzina powrotu z wycieczki.......................................................................................
Adres pobytu i numer telefonu
kontaktowego........................................................................................................

Przewidywana

trasa

wycieczki

..........................................................................................................................
Jednocześnie informuję, iż Państwa dziecko zostało zapoznane z regulaminem i harmonogramem
wycieczki i zobowiązało się poprzez złożenie podpisu do jego respektowania. Regulamin wycieczek
szkolnych dostępny jest w bibliotece szkolnej lub na stronie internetowej pod adresem:
www.sp3.miastko.pl
……………………………………….
Miastko, dn. ....................................

podpis kierownika wycieczki

Załącznik nr 7
INFORMACJA DLA RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH
Miejsce i godzina zbiórki na wycieczkę .............................................................................................................
Miejsce i przewidywana godzina powrotu z wycieczki.......................................................................................
Adres pobytu i numer telefonu
kontaktowego........................................................................................................
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Przewidywana

trasa

wycieczki

.........................................................................................................................
Jednocześnie informuję, iż Państwa dziecko zostało zapoznane z regulaminem i harmonogramem
wycieczki i zobowiązało się poprzez złożenie podpisu do jego respektowania. Regulamin wycieczek
szkolnych dostępny jest w bibliotece szkolnej lub na stronie internetowej pod adresem:
www.sp3.miastko.pl
……………………………………….
Miastko, dn...............................

podpis kierownika wycieczki

Załącznik nr 8
Miejscowość, data

Organizator

PLAN FINANSOWY
wycieczki krajoznawczo-turystycznej do:
……………………………………………………………….....…………………………………………………………..………

....
Termin wycieczki: …………………………………

Ilość uczestników: ………………......................

Koszty:
1. Wyżywienie:
…………………………………………………………………………………………….……………..................

2. Noclegi:
……………………………………………….………………………………………………………………..……....…

3.Wynajem autokaru :
………………………………………………………....……………………………………………………

4. Bilety wstępu:
do kina: ……………………………………………………………………………
do teatru:………………………………………………………………………….
do muzeum:……………………………………………………………………….
Inne (jakie?):………………………………………………………………………
Razem:
Dochody:
1.

Wpłaty uczestników: liczba osób:………x koszt wycieczki:………………..=………………zł

2.

Inne wpłaty (jakie?): ……………………………………………………………………………………..
Razem dochody:

Słownie złotych:
………………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………………

Planowany koszt na jedną osobę
……………………………………………………………………………….…....................................……………

Jednostka finansująca/dofinansowująca:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Księgowy

Kierownik wycieczki
…………………………...….

…………….………..………

Dyrektor szkoły
………….……...…..…………

c.d. planu finansowego

ROZLICZENIE WYCIECZKI/IMPREZY

I. Zestawienie wydatków

1. Wyżywienie:
…………………………………………………………………………………………….……………..................

2. Noclegi:
……………………………………………….………………………………………………………………..……....…

3.Wynajem autokaru :
………………………………………………………....……………………………………………………

4. Bilety wstępu:
do kina: ……………………………………………………………………………
do teatru:………………………………………………………………………….
do muzeum:……………………………………………………………………….
Inne (jakie?):………………………………………………………………………
Razem:
II. Przychody - ……………………………………………………………………………………………………..
III. Wydatki - ………………………………………………...……………….………...............................................................

Uczestnicy:

Kierownik wycieczki:

…………………..……………………………

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

POZOSTAŁA KWOTA :…………………………..zł zostaje ………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
(określić sposób zagospodarowania kwoty – np. zwrot, wspólne wydatki klasowe itp.)

Załączniki:
1.
2.
3.
4.

5.

Rachunki na wymienione wydatki
Lista uczestników (wpłata )
Karta wycieczki
Regulamin wycieczki/imprezy
Zgoda rodziców na wyjazd

Miastko, dn………………………..
ROZLICZENIE FINANSOWE
Trasa wycieczki: ………………………………………………………………………………..…………..
Termin: ……………………………………………………………………………………………………..
Liczba uczestników wycieczki: ………………………………………….
WPŁYWY
Lp.
1.

Rodzaj wpływu
Wpłaty uczestników
Liczba osób ……………….…..….
Cena jednostkowa (koszt na 1 os.)
………….…………………………

2.

Inne wpłaty

3.

Razem wpływy

Kwota

Uwagi

…………………….………………
(kwota całkowita = ilość osób x cena jednostkowa)

WYDATKI
Lp.

Rodzaj wydatku

1.

Koszt transportu

2.

Koszt noclegu

3.

Koszt wyżywienia

Kwota

do muzeum
do kina
4.

Koszty biletów
wstępu

do teatru
inne
inne
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Uwagi

5.

Inne wydatki

6.

Razem wydatki

7.

Koszt na jednego uczestnika
ROZLICZENIE KOŃCOWE

1.

Razem wpływy – razem wydatki

2.

Pozostała kwota

3.

Proponowane przeznaczenie
nadwyżki finansowej
Rozliczenie zatwierdził:

………………………………………..
podpis kierownika wycieczki

………………………………………….
data i podpis dyrektora szkoły

Po dokonaniu w dniu ....................... rozliczenia wycieczki do...........................................................
zwrócono uczniom pozostałą kwotę (w wysokości ................... dla osoby)
L.p.

Imię i nazwisko

Klasa
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Odebrałem kwotę w w/w wysokości.
Podpis ucznia-czytelny

LISTA RZECZY, KTÓRE NALEŻY ZABRAĆ NA WYCIECZKĘ




















Aktualna legitymacja szkolna
Kontaktowy numer telefonu do rodziców lub opiekunów
Kurtka przeciwdeszczowa, peleryna lub parasol.
Bluza (sweter) lub kurtka polarowa (cieplejsza odzież na wypadek chłodniejszych dni i wieczorów)
Spodnie (1-2 pary na wypadek zamoczenia lub ubrudzenia)
Krótkie spodnie (w przypadku ładnej pogody)
Dres, getry lub inna sportowa, wygodna odzież (do chodzenia po schronisku i obiektach sportowych,
boiskach itp)

Koszulki z krótkim rękawem (2-3 sztuki)
Pidżama lub koszula nocna
Bielizna osobista:
 majtki (2-3 sztuki)
 skarpetki (3-5 par)
Obuwie:
 adidasy lub inne wygodne buty odpowiednie do chodzenia po nierównym terenie
 klapki – konieczne do chodzenia po schronisku i pod prysznic
Przybory toaletowe:
 mydło
 szczoteczka i pasta do zębów
 ręcznik
 grzebień lub szczotka
Chusteczki higieniczne
Kubek
Plastry opatrunkowe (na otarcia)
Aviomarin lub inny środek na chorobę lokomocyjną (osoby na nią cierpiące)
UWAGA!!!
Nie wskazane jest zabieranie ze sobą wartościowych rzeczy.
Za ich utratę organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności.
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 gmach dawnej Akademii Zamojskiej (założonej w 1594 roku przez Jana
Zamoyskiego),
 Arsenał Zamojski - dawna zbrojownia (obecnie Muzeum Barwy i Oręża "Arsenał"),
 fragmenty dawnej twierdzy zamojskiej - Rotunda - Muzeum Martyrologii
Zamojszczyzny, renesansowe fortyfikacje bastionowe, Stara i Nowa Brama Lwowska,
- Zakwaterowanie w schronisku
- Obiadokolacja

Załącznik nr 9

PRZYKŁADOWY HARMONOGRAM WYCIECZKI
WYCIECZKA 3 DNIOWA
"ROZTOCZE - KRAINA MAGNATÓW I NIESKAŻONEJ NATURY"
Termin: 11,12,13 maj 2018

DZIEŃ DRUGI:
- Śniadanie
Szczebrzeszyn
 Klemensów - zespół pałacowo-parkowy z XVIII w
 Kościół św. Mikołaja, Kościół św. Katarzyny,
 Synagoga i cerkiew
 pomnik "Świerszcza"
Krasnobród

Klasztor Dominikanów z muzeum parafialnym

Kalwaria Krasnobrodzka

Kaplica "Na wodzie"

rezerwat "Święty Roch".
Zwierzyniec
 Muzeum przyrodnicze Roztoczańskiego Parku Narodowego
 Budynki zarządu Ordynacji Zamojskiej
 obszar ścisłej ochrony "Bukowa Góra"
 Kościół "na wodzie"
- Obiadokolacja

Koszt: 320 zł.

Zakwaterownie: Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Szczebrzeszynie, ul. Ogrodowa 14,
22-460 Szczebrzeszyn, tel. (84) 6821273 lub 6821024
http://lo1szczeb.internetdsl.pl/
Koszt obejmuje:

Przejazd autokarem

Noclegi, śniadania i obiadokolacje

Wstępy do zwiedzanych obiektów

Opiekę przewodników w trakcie zwiedzania
Roztocze to kraina wzgórz i otwartych przestrzeni o rozległych widokach. Jest to pożłobiony
teren z największymi w Polsce jodłami i niewielkimi wodospadami zwanymi "szumami". Roztocze
ciągnie się pasmem wzgórz od Kraśnika w kierunku południowo-wschodnim i dociera do Lwowa. W
jego dolinach ukrywają się stare kapliczki i kościoły. Krasnobród, Szczebrzeszyn, Zwierzyniec to
miejsca gdzie zegarki zwalniają bieg i na wszystko ma się czas.
Nad całością Roztocza rozciąga swoje majestatyczne panowanie Zamość, miasto wpisane w
roku 1992 na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO, nazywane - "Padwą Północy"
Założona w roku 1589 ordynacja Jana Zamoyskiego - kanclerza, hetmana wielkiego koronnego i
zwycięskiego wodza, pozostawiła po sobie wiele cennych i pięknych zabytków, które zwiedzimy
spacerując po tym historycznym mieście.

DZIEŃ TRZECI

Śniadanie
ŁAŃCUT
 zamek Lubomirskich i Potockich - Muzeum Wnętrz Zamkowych, Wielka Sień, Sala Pod
Stropem, Korytarz Zachodni, Korytarz Północny, Korytarz Wschodni, Salon Wejściowy,
Apartament Paradny, Apartament Męski, Apartament Damski, Salony Reprezentacyjne
Salon Narożny, Pokój Bilardowy, Jadalnia Nad Bramą, Wielka Sala Balowa, Wielka
Jadalnia, Pokój Werandowy, Teatr Zamkowy, Galeria Rzeźb, Sala Kolumnowa,
Apartament Chiński (Salon, Sypialnia), Korytarz Północny,
 Oranżeria i Storczykarnia
 Stajnie Cugowe
 Muzeum Powozów - Powozownia Żółta, Powozownia Czarna (reprezentacyjna), hala
zaprzęgowa, kolekcja myśliwska afrykańska
 Park - fortyfikacje bastionowe, Glorietta, Zameczek Romantyczny, Ogród Włoski, Ogród
Różany, Ujeżdżalnia
- W drodze powrotnej przerwa na obiadokolację
- Powrót ok. godz. …..

Harmonogram wycieczki:
DZIEŃ PIERWSZY:
- Wyjazd w godzinach porannych o …..
ZAMOŚĆ
 Rynek Wielki - manierystyczno-barokowy ratusz, Kamienice z podcieniami , m.in.
:północna pierzeja
 Rynek Solny i Rynek Wodny
 katedra (zbudowana w XVI w. - arch. Bernardo Morando) z późnobarokową dzwonnicą
i infułatką,
 pałac - dawna rezydencja rodziny Zamoyskich i pomnik Jana Zamoyskiego,
 gmach dawnej Akademii Zamojskiej (założonej w 1594 roku przez Jana
Zamoyskiego),
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