
 

 

Regulamin wycieczki do Druskiennik 
 

 

1. Organizatorem wycieczki do Druskiennik jest firma KOLSPORT i Szkoła Pływania Adam Kozłowski. 

2. Wycieczka odbywać się będzie w dniu 19.11.2022r. 

3. Uczestnikami wycieczki mogą być dzieci, młodzież i osoby dorosłe od 9 lat. Dzieci młodsze z osobę 

dorosłą. 

4. O zakwalifikowaniu na wycieczkę, ze względu na ograniczoną ilość miejsc, decyduje kolejność 

zapisów. 

5. Uczestnicy ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków w czasie trwania wycieczki. 

6. Każdy uczestnik wycieczki jest zobowiązany zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i 

kulturalny. 

7. Zobowiązany jest stosować się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez opiekunów. 

8. Nie wolno oddalać się od grupy bez wyraźnego zezwolenia opiekuna. 

9. Należy przestrzegać wszystkich regulaminów miejsc w których będziemy przebywać tj. Regulamin 

Aquaparku i regulamin kolei linowej. 

10. Należy przestrzegać przepisów ruchu drogowego i zachowywać ostrożność na ulicach, parkingach i 

w innych miejscach, w których może grozić jakiekolwiek niebezpieczeństwo.  

11. Należy kulturalnie odnosić się do opiekunów, kolegów i innych osób. 

12. Nie wolno śmiecić w autokarze oraz na terenie miejsc zwiedzanych, aquaparku. 

13. O wszelkich nieprawidłowościach zauważonych podczas wycieczki należy niezwłocznie 

poinformować opiekunów. 

14. W przypadku jakichkolwiek objawów chorobowych należy powiadomić opiekuna. 

15. Opiekunowie wycieczki nie odpowiadają za rzeczy wartościowe typu: aparat fotograficzny, telefon 

komórkowy, pieniądze itp. oraz inne wartościowe przedmioty zabrane przez dziecko na wycieczkę. 

16. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów i regulaminów obowiązujących w 

danym miejscu gdzie będzie organizowana wycieczka oraz do przestrzegania i wykonywania 

poleceń opiekunów. 

17. Każdy uczestnik zobowiązany jest do posiadania niezbędnego ubioru i obuwia dostosowanego do 

wycieczki.  

18. Każdy uczestnik zobowiązany jest dbać o czystość i porządek oraz przestrzegać zasady BHP i ppoż., 

a w razie dostrzeżenia sytuacji stwarzającej zagrożenie dla życia i zdrowia innych informować 

Opiekuna. 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem wycieczki i zobowiązuję się przestrzegać 

warunków niniejszego regulaminu. 
 

 

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

                                                                    (data) podpis uczestnika wycieczki 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem i biorę pełną odpowiedzialność za naruszenie 

regulaminu przez moje dziecko. 

 

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

                                                                    (data) podpis rodzica lub prawnego opiekuna 


