
Regulamin wycieczek 
organizowanych przez 

Gminny Ośrodek Kultury w Walcach 
 

1. Niepełnoletni uczestnicy dostarczają kierownikowi wycieczki pisemną zgodę opiekuna 

prawnego na udział w wycieczce oraz zabierają aktualną legitymację szkolną. 

2. Kierownik wycieczki ustala jedno miejsce wyjazdu i przyjazdu uczestników z wycieczki. 

Nie wolno wysadzać uczestników po drodze przejazdu autokaru. 

3. Uczestników wycieczki obowiązuje punktualność. 

4. Uczestnik bierze udział we wszystkich zajęciach przewidzianych w programie wycieczki. 

5. Obowiązuje zakaz palenia papierosów, spożywania alkoholu, zażywania narkotyków. 

6. Uczestnicy zachowują się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny.  

7. Uczestnicy wycieczki stosują się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez 

opiekunów i przewodników. 

8. Niedopuszczalne jest samowolne oddalanie się od grupy. 

9. W czasie trwania wycieczki nie przewiduje się „czasu wolnego”, a uczestnicy 

przebywają cały czas pod nadzorem opiekunów. 

10. Uczestników wycieczki obowiązuje odpowiedni strój uzależniony od charakteru 

wycieczki, okrycie przeciwdeszczowe, wygodne obuwie. 

11. Uczestnicy wszystkie niedyspozycje zgłaszają opiekunowi; zabrania się przyjmowania 

leków bez wiedzy opiekuna. Uczestnik może sam dawkować sobie leki na podstawie 

pisemnego oświadczenia rodziców (prawnych opiekunów).  

12. Podczas zwiedzania muzeów, zamków, rezerwatów itp. Uczestnicy wycieczki 

zobowiązani są do przestrzegania regulaminów tych obiektów. 

13. W czasie jazdy zabronione jest spacerowanie oraz stawanie na siedzeniu. 

14. Uczestnicy dbają o czystość, ład i porządek w miejscach, w których przebywają. 

15. Sprawdzaj czy zawsze masz obok siebie swojego towarzysza i pilnujcie się nawzajem. 

16. Za szkody wyrządzone przez uczestnika wycieczki odpowiedzialność ponosi on sam, 

a w przypadku ucznia niepełnoletniego, jego rodzice lub opiekunowie prawni. 

17. Opiekunowie nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy wartościowe uczestnika 

w przypadku ich zapomnienia, zagubienia czy kradzieży. 

18. Zakazuje się uczestnictwa w wycieczkach osobom chorym, z podwyższoną 

temperaturą ciała oraz osobom, które przebywają lub miały kontakt z osobami 

które przebywają w kwarantannie. 

19. Oświadczam, że zapoznałam/em się i przyjmuję do wiadomości zasady udziału 

w wycieczkach oraz procedury bezpieczeństwa obowiązujące w GOK Walce w związku 

z epidemią COVID-19. 

20. Wyrażam zgodę na udział w wycieczkach prowadzonych w tych warunkach. 

21. W przypadku niezachowania odpowiedniej odległości od innych osób obowiązuje nakaz 

zakrywania ust i nosa. 

22. W przypadku nieprzestrzegania niniejszego regulaminu organizator może 

wykluczyć uczestnika z wycieczki (bez zwrotu wniesionej opłaty) i/lub zakazać mu 

uczestnictwa w kolejnych wyjazdach. 

 

Załącznik: 

-oświadczenie rodzica 

-zgoda RODO 


