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KARTA WYCIECZKI/IMPREZY


Charakter wycieczki: ……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………. 
Cel i założenia programowe wycieczki …..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Trasa wycieczki …................................................................................................................................................................................................................... 
…........................................................................................................ 

Termin ….................................... ilość dni …...................... klasa/grupa …........................................................................................................ 

Liczba uczestników: …………................................................................................................

Kierownik…..........................................................................................
(imię i nazwisko) 

Liczba opiekunów:………..................................................................................

Środek lokomocji:….........................................................................................


OŚWIADCZENIE 
Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów dotyczących zasad bezpieczeństwa na wycieczkach
 i imprezach dla dzieci i młodzieży 

Opiekunowie wycieczki (podpisy) 
…................................................................
…................................................................
…................................................................
Kierownik wycieczki 
……………………………………………………….……..
(podpis) 
……………………………………………………..…..….      telefon kontaktowy organizatora wycieczki
 




HARMONOGRAM WYCIECZKI/IMPREZY
 
Data i godz.
km
Miejscowość
Program
Adres punktu noclegowego i żywieniowego
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  










 
 
Adnotacje organu prowadzącego                                                                Zatwierdzam: 
i sprawującego nadzór pedagogiczny: 


...............................................................
(data, pieczęć i podpis dyrektora szkoły)   
 



...................................................
   Podłużna pieczątka szkoły
      instytucji, organizacji 
           NIP, REGON
 

LISTA nr .......................
uczestników zespołu wycieczkowego
(kierownik, wychowawcy, uczestnicy)

Nr
Nazwisko i Imię
PESEL
Adres zamieszkania
 kod pocztowy, miejscowość, ulica,
 nr domu
Telefon kontaktowy
do rodzica 
Podpis uczestnika zapoznanego 
z regulaminem wycieczki
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............................................................         Razem osób 	     ...........................
Kierownik zespołu wycieczkowego

	         
data ..................................................					


    ……......................................................
                                                                                   Dyrektor szkoły


Plan finansowy wycieczki szkolnej/imprezy

1.
Termin

2.
Ilość uczestników

3.
Klasa

4.
Liczba opiekunów

5.
Ilość dni

6.
Środek lokomocji

7.
Koszt przypadający na uczestnika


Dochody:
1
Wpłaty uczestników

2
Dotacja Rady Rodziców

3
Inne wpłaty:

4


5


6


7


8


                          Razem:

Planowane wydatki:
1
Koszty transportu

2
Koszt noclegu

3
Koszt wyżywienia

4
Bilety wstępu

5
Inne wydatki:

6


7


8


                          Razem:

Podpisy:

Kierownik wycieczki                        …...............................................
Opiekunowie wycieczki

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

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


ROZLICZENIE WYCIECZKI

wycieczki szkolnej do:  …........................................................................................................ 
zorganizowanej w dniu …............................... przez …........................................................................................................ 
I. DOCHODY 
1. Wpłaty uczestników: liczba osób …....... x koszt wycieczki ….................... = …................. zł 
2. Inne wpłaty: …........................................................................................................ 
Razem dochody: …........................................................................... 
II. WYDATKI 
1. Koszty transportu: …........................................................................ 
2. Koszt noclegu: ….............................................................................. 
3. Koszt wyżywienia: …........................................................................ 
4. Bilety wstępu: do teatru: …............................................................... 
do kina: …........................................................................................... 
do muzeum: …..................................................................................... 
inne: …............................................................................................... 
1. Inne wydatki: ………......................................................................... 

Razem wydatki: …............................................................................ 
III. Koszt wycieczki na 1 uczestnika: ….......................................... 
IV. Pozostała kwota w wysokości …............................... zł zostaje …........................................................................................................ 
…................................................................................................................................................. (określić sposób zagospodarowania kwoty – np. zwrot, wspólne wydatki klasowe itp.) 

Podpisy:

Kierownik wycieczki                        …...............................................

Rada wycieczki

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

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





Regulamin wycieczki/imprezy

----------------------------------

Informacja dla rodziców

Miejsce i godzina zbiórki przy wyjeździe ……………………………………….
Miejsce i przewidywana godzina powrotu .....................................................
Adres pobytu i numer telefonu kontaktowego …………………………………
Trasa wycieczki …………………………………………………………………... 
Cel wycieczki.... 	. 	…………………………………………. 
Regulamin wycieczki ogłoszony jest na stronie internetowej szkoły. Wszyscy uczestnicy wycieczki zostali z nim zapoznani i podpisali zobowiązanie stosowania się do jego zasad.


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



Zgoda rodziców na udział dziecka w wycieczce


Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (imię i nazwisko) ……………..………………………………………………………………………………………....
 w wycieczce do …………………………………………………………..………………….... w terminie …………………………………………………………………………………..……..
Przekazuję informację dotyczącą dziecka: 
Numer telefonu szybkiego kontaktu ………………………………………………….…..
Uwagi dotyczące stanu zdrowia dziecka ………………………………………..……...
Uwagi dotyczące szczególnych potrzeb żywieniowych dziecka 
………………………………………………………………………………………….………………


………………………………………………………………..…..………………………..
Data, podpis rodzica/opiekuna prawnego


Dowód ubezpieczenia uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków


Nie ma jednego wzoru ubezpieczenia. Zależy to od ubezpieczyciela, od czasu trwania wycieczki i jej organizacji. Jeśli jakikolwiek uczeń nie jest ubezpieczony, rodzice powinni złożyć oświadczenie, że przejmują całą odpowiedzialność 
za ewentualny wypadek dziecka. 




















REGULAMIN WYCIECZKI
Zbiórka:
Na umówioną zbiórkę przed i w trakcie trwania wycieczki należy przyjść punktualnie.
Rzeczy na wycieczkę kilkudniową autokarową należy spakować do torby podróżnej,                a podręczne przedmioty i jedzenie na drogę do małego plecaka. Na wycieczkę pieszą jedno        i wielodniową wszystko pakujemy do jednego bagażu. 
Nie zabieramy: nadmiaru zbędnego bagażu, zbyt dużych kwot pieniężnych, noży, żyletek, scyzoryków i tym podobnych ostrych narzędzi, przedmiotów szklanych, biżuterii i innych drogocennych skarbów, zapałek, zapalniczek oraz papierosów, alkoholu i narkotyków ani niczego, co mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu Tobie i innym, względnie mogłoby spowodować jakiekolwiek straty materialne.
W autokarze:
Do autokaru wsiadamy i zajmujemy miejsca według kolejności ustalonej prze nauczyciela. Podczas jazdy nie chodzimy po autokarze, nie zmieniamy miejsc. W autokarze nie spożywamy pokarmów. Śmieci wrzucamy do przygotowanych koszy lub pojemników. Podczas jazdy słuchamy objaśnień przewodnika/nauczyciela, nie hałasujemy.
Wszelkie niedyspozycje związane z jazdą zgłaszamy natychmiast nauczycielowi. Po wyjściu     z autokaru ustawiamy się w kolumnie zgodnie z poleceniem przewodnika/nauczyciela. Podczas postoju na trasie, nie przechodzimy na drugą stronę jezdni. 
Zwiedzanie:
W zwiedzanych obiektach nie hałasujemy, nie spożywamy żadnych pokarmów, nie siadamy w miejscach do tego nie przeznaczonych. Nie dotykamy eksponatów i gablot, uważnie słuchamy objaśnień przewodnika/nauczyciela. Nie korzystamy z urządzeń telekomunikacyjnych. Podczas zwiedzania obiektów sakralnych dostosowujemy się do regulaminu obowiązującego w tym obiekcie (odpowiedni strój, zachowanie ciszy, uszanowanie miejsca świętego). Nie oddalamy się od grupy, chyba, że nauczyciel pozwoli zwiedzać indywidualnie.
Na trasie: 
Zawsze grupę prowadzi przewodnik/nauczyciel, na jej końcu idzie inny opiekun. Nie wyprzedzamy i nie pozostajemy w tyle za opiekunem. Tempo marszu oraz czas i miejsce odpoczynków wyznacza przewodnik/nauczyciel. Podczas wędrówki staramy się iść rytmicznie, nie hałasujemy, nie śmiecimy, nie chodzimy na skróty, nie niszczymy przyrody żywej i nieożywionej, słuchamy uważnie objaśnień przewodnika lub nauczyciela.
W razie potrzeby nawzajem sobie pomagamy, jesteśmy dla siebie mili, uprzejmi, nie narzekamy, hartujemy wytrwałość i cierpliwość.

Miejsce noclegowe:
Przydział miejsc noclegowych ustala nauczyciel. W obiekcie noclegowym zachowujemy się kulturalnie tzn. pamiętamy o zwrotach grzecznościowych np. proszę, dziękuje, dzień dobry itp. Nie kładziemy bagaży na łóżku, nie niszczymy mebli, nie wychylamy się z okien, nie trzaskamy drzwiami, nie skaczemy po łóżkach. Itp. W obiekcie noclegowym obowiązuje obuwie zastępcze. Bezwzględnie przestrzegamy ciszy nocnej pomiędzy 22.00, a  6.00.
W sanitariatach utrzymujemy bezwzględną czystość. Przed opuszczeniem miejsca noclegowego sprzątamy zajmowane pomieszczenia. Nie wychodzimy z budynku bez zgody nauczyciela.


Miejsca żywienia:
W miejscach zbiorowego żywienia tj. w barach, restauracjach, stołówkach zajmujemy miejsca wskazane przez nauczyciela. Podczas spożywania posiłku zachowujemy ciszę. Po posiłku odnosimy naczynia, zasuwamy za sobą krzesła. Śniadania i kolacje przygotowujemy samodzielnie w miejscu do tego przeznaczonym z zakupionego wcześniej prowiantu. Po przygotowaniu i spożyciu posiłku sprzątamy pomieszczenie, wynosimy śmieci.
W miejscach nie wymienionych w niniejszym regulaminie stosujemy się do przepisów obowiązujących w danym obiekcie lub miejscu np. na basenie, w kinie, w skansenie itp. 
Zachowanie człowieka w miejscach publicznych daje świadectwo o jego kulturze, może mieć również wpływ na bezpieczeństwo wielu osób.

Każdy uczestnik wycieczki zobowiązany jest:
Zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i  kulturalny,
Stosować się do przepisów, poleceń zakazów i nakazów wydawanych przez przewodnika/ opiekuna wycieczki,
Nie  oddalać  się  od  grupy ,
Przestrzegać przepisów ruchu drogowego i zachowywać ostrożność na  ulicach               i w innych miejscach, w których może grozić jakiekolwiek niebezpieczeństwo,
Kulturalnie odnosić się do opiekunów, kolegów i innych osób,
Traktować z należytym respektem obiekty zabytkowe i eksponaty muzealne,
Nie śmiecić, nie niszczyć zieleni, nie płoszyć zwierząt,
W miejscach noclegowych postępować zgodnie z obowiązującym tam regulaminem,
Przestrzegać godzin ciszy nocnej,
Dbać o czystość, ład i porządek w miejscach, w których się przebywa,
Bezwzględnie przestrzegać zakazu palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania środków odurzających.

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 punktu 11 zawiadamia się rodziców oraz dyrektora szkoły.


