
Regulamin wycieczek  

Szkolnego Koła Turystyczno-Krajoznawczego PTTK  

działającego przy SP nr 53 w Krakowie 

1) Uczestnikiem wycieczki jest osoba, która dokonała wpłaty i oddała kartę uczestnika 

wycieczki. 

2) Pierwszeństwo uczestnictwa w wycieczkach maja członkowie koła PTTK, a w przypadku 

wolnych miejsc wszyscy pozostali 

3) Uczestnik wycieczki punktualnie przychodzi na miejsce zbiórki (przed głównym wejściem 

szkoły). 

4) Każdy uczestnik wycieczki ubiera się odpowiednio do pogody i miejsca, w które się 

udajemy. Na wycieczkę górską zabiera kurtkę przeciwdeszczową i wygodne, sportowe 

buty. 

5) Każdy uczestnik wycieczki zobowiązany jest do: 

a) zapoznania się z regulaminem wycieczki i bezwzględnego stosowania się do zawartych 

w nim zapisów, 

b) uczestniczenia w wycieczce zgodnie z podanym przez organizatorów programem, 

c) przestrzegania wszelkich poleceń wydanych przez organizatorów (opiekunowie, 

przewodnik, kierowca), 

d) kulturalnego i zdyscyplinowanego zachowania, 

e) dbania o czystość, ład i porządek w miejscach pobytu, 

f) przemieszczania się z całą grupą, nieoddalania się bez zezwolenia opiekuna, 

g) informowania opiekunów o złym samopoczuciu i sytuacjach niebezpiecznych, 

mogących zagrażać zdrowiu i życiu uczestników, 

h) pomagania innym, zwłaszcza słabszym i mniej sprawnym. 

6) Podczas przejazdu uczestnik zobowiązany jest zająć wskazane przez opiekunów miejsce   

w pojeździe. Zabronione jest w szczególności: 

a) wstawanie z miejsc w czasie jazdy i przemieszczanie się w pojeździe, 

b) otwieranie okien, wystawianie rąk, wychylanie się, 

c) wyrzucanie przedmiotów przez okna, rzucanie nimi w pojeździe, 

d) otwieranie drzwi, ruszanie urządzeń w pojeździe, 

e) hałasowanie, 

f) zaśmiecanie pojazdu. 

7) W czasie poruszania się po drogach i szlakach turystycznych obowiązują następujące 

zasady:  

a) należy przemieszczać się wyłącznie z całą grupą, 

b) na początku i na końcu grupy zawsze idzie jeden z opiekunów, 

c) każdą potrzebę zatrzymania się w drodze czy odejścia na bok w czasie odpoczynku 

należy zgłosić opiekunowi, 



d) należy skupić uwagę na bezpieczeństwie poruszania się, a w szczególności: nie 

rozmawiać przez telefon, nie słuchać muzyki, nie popychać innych uczestników, 

e) należy przestrzegać przepisów ruchu drogowego i zasad ochrony przyrody. 

8) Podczas wycieczki uczeń nie może mieć przy sobie ostrych i niebezpiecznych przedmiotów. 

9) Podczas całej wycieczki obowiązują wszystkie postanowienia zawarte  w innych szkolnych 

regulaminach. 

10) Osobę, która uczestniczy w wycieczce, uważa się za zapoznaną z niniejszym regulaminem. 

 

 

 

 

 


