REGULAMIN ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH
w Szkole Podstawowej Nr 83 we Wrocławiu

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków
bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty
wodne (Dz. U. Nr 57, poz. 358).
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie uprawiania alpinizmu (Dz. U.
Nr 145, poz. 1624).
4. Rozporządzenie ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków
i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki
(Dz. U. Nr 135, poz. 1516).
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie
muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego
organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 12, poz. 67 i Dz. U. Nr.18, poz. 102).
6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 lutego 1997 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej,
a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 18, poz. 102).
7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2001 r. w sprawie szczegółowych
zasad i warunków działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej (Dz. U. Nr 101, poz. 1095).
8. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 578).
9. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie przewodników
turystycznych i pilotów wycieczek (Dz. U. Nr 72, poz. 752).
10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6
poz. 69).
11. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym art.57( Dz. U. 97.98.602).
12. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 września 2005 r. w sprawie
wzoru formularza listy podróżujących dla wycieczek w Unii Europejskiej.
13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w
sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki
krajoznawstwa i turystyki.

Rozdział I
Zasady ogólne
1. Wycieczki i inne formy turystyki są integralną formą działalności wychowawczej szkoły.
2. Przy organizowaniu i przeprowadzaniu wycieczek współdziałają nauczyciele, rodzice i uczniowie.
3. Organizowane przez szkołę wycieczki i imprezy krajoznawczo - turystyczne powinny mieć na celu
w szczególności:
a. poznawanie kraju i regionu, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury
i historii,
b. poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturowego,
b. wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania,
c. upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnego oraz umiejętności
korzystania z zasobów przyrody,
d. podnoszenie kondycji zdrowotnej oraz sprawności fizycznej,
e. upowszechnianie form aktywnego wypoczynku,
f. przeciwdziałanie patologii społecznej,
h. poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach,
i. rozwijanie samodyscypliny.
4. Wycieczki i imprezy mogą być organizowane w ramach zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych lub
pozaszkolnych.
5. Imprezy wyjazdowe zwane białymi lub zielonymi szkołami mogą być realizowane w terminie
podanym przez Dyrektora szkoły.
6. Wycieczki i imprezy mogą przyjąć następujące formy:
a. wycieczki przedmiotowe - inicjowane i organizowane przez nauczycieli poszczególnych
przedmiotów, zgodnie z programem nauczania, w ramach zajęć lekcyjnych lub pozalekcyjnych
(także wyjazdowe imprezy sportowe).
b. wycieczki turystyczno-krajoznawcze - odbywające się w terenie powszechnie uczęszczanym, nie
wymagające od uczestników szczególnego przygotowania kondycyjnego i specjalistycznego,
c. imprezy krajoznawczo – turystyczne, takie jak biwaki, rajdy, turnieje itp.,
d. imprezy turystyki kwalifikowanej i obozy wędrowne, w których udział wymaga od uczestników
przygotowania kondycyjnego i specjalistycznego.
e. imprezy wyjazdowe-związane z realizacją programu nauczania, takie jak: zielone i białe szkoły (co
najmniej 5 dniowe), szkoły ekologiczne,
f. wycieczki zagraniczne.
7. Organizacja wycieczek szkolnych i imprez wynika z rocznego planu pracy szkoły oraz, w przypadku
wycieczek przedmiotowych, z nauczycielskich planów dydaktycznych.
8. Wycieczki i imprezy turystyczno – krajoznawcze powinny być organizowane w miarę możliwości w
czasie wolnym od zajęć lekcyjnych.
Rozdział II
Organizacja wycieczek

1.

Kierownika wycieczki wyznacza dyrektor szkoły spośród pracowników pedagogicznych szkoły
posiadających odpowiednie kwalifikacje. W wyborze tym dyrektor kieruje się kwalifikacjami, jakie
osoba ta posiada, a mianowicie czy są one odpowiednie do realizacji danej formy turystyki. Nie ma
natomiast wymogu ukończenia przez pracowników pedagogicznych szkoły, przed wyznaczeniem ich na
kierowników wycieczek lub imprez, kursu kierowników wycieczek. Jednakże w przypadku realizacji
przez szkołę form turystyki kwalifikowanej i obozu wędrownego, w stosunku do pracowników
pedagogicznych szkoły, szczególne wymagania zostały określone w § 11 Rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania
przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki. Na kierownika wycieczki

może być również wyznaczona przez dyrektora szkoły inna osoba pełnoletnia posiadająca powyższe
kwalifikacje.
2. Osobą odpowiedzialną za organizację oraz za prawidłowy i bezpieczny przebieg wycieczki jest
kierownik wycieczki.
3. Kierownik wycieczki najpóźniej na tydzień przed planowaną wycieczką informuje dyrektora lub
upoważnionego wicedyrektora o jej założeniach organizacyjnych.
4. Kierownik wycieczki najpóźniej na 3 dni przed jej rozpoczęciem przedstawia dyrektorowi kompletną
dokumentację wycieczki do zatwierdzenia.
5. Opiekunem wycieczki lub imprezy może być nauczyciel albo, po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły,
inna pełnoletnia osoba.
6. Dokumentacja wycieczki zawiera:
a. kartę wycieczki (w dwóch egzemplarzach),
b. harmonogram wycieczki (w dwóch egzemplarzach)
c. listę uczestników (w dwóch egzemplarzach),
d. listę uczniów, którzy nie jadą na wycieczkę (dotyczy wycieczek klasowych i zielonych szkół),
e. pisemne zgody rodziców,
f. regulamin zachowania się uczniów podczas wycieczki,
g. rozliczenie wycieczki (należy przedłożyć w ciągu dwóch tygodni po zakończeniu wycieczki),
h. oświadczenie kierownika i opiekunów,
7. Zgodę na zorganizowanie wycieczki lub imprezy wyraża dyrektor szkoły lub upoważniony wicedyrektor
poprzez podpisanie karty wycieczki i listy uczestników. Podpisane dokumenty są przekazywane
kierownikowi wycieczki.
8. Przeprowadzenie wycieczki bez zatwierdzenia stanowi naruszenie podstawowych obowiązków
pracowniczych.
9. Organizacja i program wycieczek powinny być dostosowane do wieku, zainteresowań, potrzeb uczniów,
ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności specjalistycznych.
10. Organizacja wycieczki winna również uwzględniać status materialny rodziców uczestników, tak aby w
wycieczce wzięła udział jak największa liczba dzieci. Dopuszczalna liczba nieobecnych uczniów
podczas wycieczki będzie rozpatrywana indywidualnie w odniesieniu do każdej klasy.
11. Uczniowie, w stosunku do których istnieją przeciwwskazania lekarskie, nie mogą brać udziału w
wycieczkach.
12. Udział ucznia w wycieczce (z wyjątkiem przedmiotowych odbywających się w ramach zajęć
lekcyjnych) wymaga pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego.
13. Zgodę na wycieczki i imprezy zagraniczne wydaje dyrektor szkoły po zawiadomieniu organu
prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą oraz wizytatora i w karcie
wycieczki uzyskać adnotację: organu prowadzącego szkołę i organu sprawującego nadzór pedagogiczny
(kuratorium oświaty).
14. Zawiadomienie, o którym mowa w pkt. 13, zawiera w szczególności:
a. nazwę kraju,
b. czas pobytu,
c. program pobytu,
d. imię i nazwisko kierownika lub opiekunów,
e. dokumentacja wycieczki zagranicznej powinna zawierać również Listę Podróżujących dla
Wycieczek w Unii Europejskiej, która stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 września 2005 r. (Dz. U. 188 poz.1582) oraz
potwierdzenie ubezpieczenia uczestników (od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów
leczenia za granicą), tzn. wskazywać nazwę firmy ubezpieczającej i numer polisy (lub
kserokopię polisy).
Uwaga! Stosowanie formularza Listy Podróżujących dla wycieczek w Unii Europejskiej zgodnie z
rozporządzeniem dotyczy uczniów pochodzących z państw trzecich przebywających w Państwach
Członkowskich (Dz. Urz. WE L 327 z 19.12.1994).
15. Kierownikiem wycieczki zagranicznej może być osoba znająca język obcy w stopniu umożliwiającym
porozumienie się w kraju docelowym.

16. Wycieczka lub impreza powinna być należycie przygotowana pod względem programowym i
organizacyjnym, a także omówiona ze wszystkimi uczestnikami w zakresie celu wycieczki, trasy,
harmonogramu i regulaminu.
17. Rodzice najpóźniej dwa dni przed wycieczką powinni być pisemnie powiadomieni o:
a. miejscu i godzinie zbiorki na wycieczkę,
b. miejscu i przewidywanej godzinie powrotu z wycieczki,
c. dokładnym adresie pobytu wraz z numerem telefonu,
d. przewidywanej trasie wycieczki.
18. Rodzice zobowiązani są poinformować kierownika wycieczki o stanie zdrowia dziecka, prowadzonym
leczeniu, ewentualnych alergiach i innych przeciwwskazaniach.
19. Uczestnicy wycieczki i imprezy powinni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków, a
w przypadku wycieczki lub imprezy zagranicznej, ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych
wypadków i kosztów leczenia.
20. Rozliczenia kosztów wycieczki dokonuje kierownik wycieczki. Z rozliczeniem zapoznaje uczniów oraz
ich rodziców. Rozliczenie przechowuje wraz z dokumentacją wycieczki do końca roku szkolnego.
Rozdział III
Podstawowe zasady bezpieczeństwa i opieki nad uczniami podczas wycieczek
1. Opiekę nad uczniami biorącymi udział w wycieczce sprawuje kierownik i opiekunowie grup. Opieka ta
ma charakter ciągły.
2. Opiekunami powinni być nauczyciele albo w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły inna pełnoletnia osoba.
Opiekun potwierdza własnoręcznym podpisem na karcie wycieczki przyjęcie odpowiedzialności za
bezpieczeństwo dzieci. Dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na wykonywanie obowiązków opiekuna
przez inne osoby dorosłe.
3. Na wycieczce organizowanej poza teren szkoły w obrębie tej samej miejscowości, bez korzystania ze
środków lokomocji, opiekę powinna sprawować co najmniej jedna osoba nad grupą 30 uczniów, z
uwagi na nieprzewidziane zdarzenia pożądany jest drugi opiekun.
4. Na wycieczce udającej się poza teren szkoły przy korzystaniu ze środków lokomocji opiekę powinna
sprawować jedna osoba nad grupą do 15 uczniów.
5. Wycieczki piesze na terenach górskich leżących na obszarach parków narodowych i rezerwatów
przyrody oraz leżących powyżej 1000 m.n.p.m. mogą prowadzić wyłącznie przewodnicy turystyczni,
jeden opiekun na 10 uczniów.
6. Zabrania się prowadzenia wycieczek z młodzieżą podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi. W razie
gwałtownego załamania się warunków pogodowych (szczególnie przy planowaniu wycieczek pieszych
górskich), należy wycieczkę odwołać.
7. Przed wyruszaniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdów oraz przybycia do
punktu docelowego, opiekunowie powinni bezwzględnie sprawdzać stan liczbowy uczniów.
8. Przed wyruszeniem na wycieczkę należy pouczyć jej uczestników o zasadach bezpieczeństwa i sposobie
zachowania się w razie nieszczęśliwego wypadku.
9. Podczas wycieczek należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.
10. Do przewozu młodzieży należy wykorzystywać tylko sprawne i dopuszczone do przewozu osób
pojazdy.
11. Pojazd przewożący zorganizowaną grupę dzieci lub młodzieży w wieku do 18 lat oznacza się z przodu i
z tyłu kwadratowymi tablicami barwy żółtej z symbolem dzieci barwy czarnej. W warunkach
niedostatecznej widoczności tablice powinny być oświetlone, chyba że są wykonane z materiału
odblaskowego. Kierujący tym pojazdem jest obowiązany włączyć światła awaryjne podczas wsiadania
lub wysiadania dzieci lub młodzieży.
12. 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.
13. Wycieczki powinny rozpoczynać i kończyć się w wyznaczonym w harmonogramie wycieczki miejscu.

Rozdział IV
Obowiązki kierownika wycieczki
1. Opracowanie programu i harmonogramu wycieczki.
2. Terminowe przygotowanie i przedstawienie do zatwierdzenia dokumentacji wycieczki oraz jej
terminowe rozliczenie.
3. Zapoznanie z regulaminem wycieczki oraz z zasadami bezpieczeństwa wszystkich jej uczestników.
4. Zapewnienie warunków do realizacji programu wycieczki oraz sprawowania nadzoru w tym zakresie.
5. Określenie zadań dla opiekunów w zakresie realizacji programu oraz zapewnienie opieki i
bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki.
6. Nadzorowanie zaopatrzenia uczestników w sprawny sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę pierwszej
pomocy.
7. Posiadanie przy sobie listy wszystkich uczestników z adresem, numerem telefonu i numerem PESEL.
8. Na kilka dni przed wyjazdem na wycieczkę autokarową powyżej 100 km kierownik wycieczki ma
obowiązek zgłosić na policje prośbę o kontrolę pojazdu.
9. Udzielenie natychmiastowej pomocy w razie wypadku, w szczególnym wypadku wezwanie pogotowia
oraz powiadomienie rodziców (prawnych opiekunów) i dyrektora szkoły.
10.
Organizowanie transportu, wyżywienia i noclegów dla uczestników wycieczki.
11.
Dokonywanie podziału zadań wśród uczestników.
12.
Dokonywanie podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki po jej zakończeniu.
13.
Dowody finansowe będące podstawą rozliczenia wycieczki (rachunki, paragony, oświadczenia itp.)
są przechowywane przez kierownika wycieczki do końca roku szkolnego.

Rozdział V
Obowiązki opiekuna
1. Sprawowanie opieki nad powierzonymi uczniami.
2. Współdziałanie z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki.
3. Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem
zasad bezpieczeństwa.
4. Nadzorowanie wykonywania zadań przydzielonych uczniom.
5. Wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika.
Rozdział VI
Ramowy regulamin wycieczki i obowiązki jej uczestników
Uczniowie dostarczają kierownikowi wycieczki pisemną zgodę od rodziców na udział w wycieczce.
Uczestników wycieczki obowiązuje odpowiedni strój uzależniony od charakteru wycieczki.
W czasie wycieczki obowiązują uczniów postanowienia statutu szkoły i przepisy bezpieczeństwa.
Niedopuszczalne jest samowolne oddalanie się od grupy.
Uczestników wycieczki obowiązuje punktualność .
W trakcie trwania wycieczki nie przewiduje się „czasu wolnego”, a uczniowie przebywają przez cały
czas pod nadzorem opiekunów.
7. W czasie postoju autokaru na parkingu należy ściśle przestrzegać zaleceń kierownika wycieczki.
8. W przypadku wyjazdów na basen oraz podczas zwiedzania muzeów, parków krajobrazowych itp.
uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania regulaminów tych obiektów.
9. W miejscu zakwaterowania należy przestrzegać regulaminu placówki.
10. W przypadku złego samopoczucia uczeń zgłasza się do kierownika wycieczki lub opiekuna .
1.
2.
3.
4.
5.
6.

11. Wobec uczestników, którzy nie przestrzegają regulaminu i zasad przepisów bezpieczeństwa, będą
wyciągnięte konsekwencje zgodnie ze statutem szkoły oraz kryteriami ocen z zachowania zawartych
w wewnątrzszkolnym systemie oceniania.
12. W przypadku dokonania przez ucznia zniszczenia mienia, odpowiedzialność materialną poniosą rodzice
lub prawni opiekunowie ucznia.
Rozdział VII
Postanowienia końcowe
1. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w wycieczce klasowej organizowanej w dniach zajęć szkolnych, mają
obowiązek brać udział w zajęciach z klasą wskazana przez dyrektora. Listę tych uczniów kierownik
wycieczki dołącza do odpowiedniego dziennika klasowego.
2. Wszyscy opiekunowie oraz uczestnicy wycieczki zobowiązani są zapoznać się z regulaminem i
harmonogramem wycieczki.
3. Ramowy regulamin wycieczki określony rozdziałem VI lub jego rozszerzenie podpisują wszyscy
uczestnicy wycieczki.
4. Klasowe lub grupowe wyjście uczniów poza teren szkoły, organizowane w ramach lekcji w celu
realizacji programu nauczania nie stanowi wycieczki w rozumieniu niniejszego regulaminu. Nauczyciel
organizujący takie wyjście musi uzyskać na nie zgodę dyżurującego wicedyrektora. Wyjście należy
odnotować w karcie wyjść oraz w dzienniku lekcyjnym.
5. Ustalenia punktu 4 nie dotyczą lekcji wychowania fizycznego.
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają inne przepisy stanowiące
prawo.
Załączniki:
Załącznik a – karta wycieczki,
Załącznik b – oświadczenie kierownika wycieczki,
Załącznik c – oświadczenie opiekunów,
Załącznik d – wzór listy uczestników wycieczki na terenie Polski,
Załącznik e - wzór listy uczestników wycieczki za granicą,
Załącznik f– wzór zgody rodziców lub opiekunów prawnych na udział dziecka w wycieczce,
Załącznik g – wzór informacji dla rodziców,
Załącznik h – wzór rozliczenia wycieczki,
Załącznik i – wzór listy podróżujących w Unii Europejskiej.
Załacznik j - instrukcje postępowania w organizacji różnych form wycieczek.

Załącznik a do Regulaminu wycieczek w SP 83 we Wrocławiu
KARTA WYCIECZKI (IMPREZY)
Cel i założenia programowe wycieczki (imprezy)
............................................................................................................................. ............................................................................
............................................................................................................................. ............................................................................
......................................................................................................................................................... ................................................
Trasa wycieczki (imprezy)
..................................................................................................................................................................................... ....................
.............................................................................................................. ...........................................................................................
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 (imprezy)
(imiona i nazwiska oraz podpisy)

Kierownik wycieczki (imprezy)

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

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

HARMONOGRAM WYCIECZKI (IMPREZY)

Data i godz. wyjazdu
Ilość km
Data i godz. powrotu

Adnotacje organu prowadzącego lub
sprawującego nadzór pedagogiczny

Miejscowość

Program

Adres punktu noclegowego
i żywieniowego

Zatwierdzam
.....................................................
(pieczęć i podpis dyrektora szkoły)

Załącznik b do Regulaminu wycieczek w SP 83 we Wrocławiu

OŚWIADCZENIE KIEROWNIKA WYCIECZKI
Oświadczam, że zapoznała(łem) 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 2001 r. 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 i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69),
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków
bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty
wodne (Dz. U. Nr 57, poz. 358).
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 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
do ..................................................................w okresie od ....................... do ......................... oświadczam,
co następuje:
a/ z należytą uwagą i zrozumieniem zapoznałam(łem) się z materiałami i przepisami dotyczącymi
bezpieczeństwa, zdrowia i życia dzieci młodzieży,
b/ zobowiązuję się do skrupulatnego przestrzegania i stosowania zawartych w tych przepisach
wskazówek, środków i metod w czasie pełnienia przeze mnie obowiązków kierownika wycieczki.
..........................................................
data i podpis kierownika

Załącznik c do Regulaminu wycieczek w SP 83 we Wrocławiu

OŚWIADCZENIE OPIEKUNA WYCIECZKI
Oświadczam, że zapoznała(łem) 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 2001 r. 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 i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69),
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków
bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty
wodne (Dz. U. Nr 57, poz. 358).
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 mu uczniami,
2) współdziała z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki lub
imprezy,
3) sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów, ze szczególnym
uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa,
4) nadzoruje wykonywanie 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
do...................................................................w okresie od ....................... do ......................... oświadczam,
co następuje:
a/ z należytą uwagą i zrozumieniem zapoznałam(łem) się z materiałami i przepisami dotyczącymi
bezpieczeństwa, zdrowia i życia dzieci młodzieży,
b/ zobowiązuję się do skrupulatnego przestrzegania i stosowania zawartych w tych przepisach
wskazówek, środków i metod w czasie pełnienia przeze mnie obowiązków opiekuna wycieczki.
.................................................................
.................................................................
.................................................................
data i podpisy opiekunów

Załącznik d do Regulaminu wycieczek w SP 83 we Wrocławiu

LISTA UCZESTNIKÓW WYCIECZKI
KLASA ………WYCHOWAWCA …………………………………………………………
LP.
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

Imię i nazwisko

Data i miejsce
urodzenia

Pesel

Adres zamieszkania

Numer
telefonu

Załącznik e do Regulaminu wycieczek w SP 83 we Wrocławiu

LISTA UCZESTNIKÓW WYCIECZKI
KLASA ………WYCHOWAWCA …………………………………………………………
LP.
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

Imię i
nazwisko

Data i miejsce
urodzenia

Pesel

Numer
Adres
paszportu/dowodu zamieszkania
osobistego

Numer
telefonu

Załącznik f do Regulaminu wycieczek w SP 83 we Wrocławiu

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki ………………………………………………………….
w wycieczce szkolnej ………………………………………………………………………………….,
która odbędzie się w dniach / dniu…………………………….. ………………..zorganizowanej przez
…………………………………………………………………………………………………………. .
Jednocześnie zobowiązuję się do zapewnienia jemu/jej bezpieczeństwa w drodze pomiędzy
miejscem zbiórki i rozwiązaniem wycieczki a domem.
Oświadczam, że moje dziecko nie ma przeciwskazań zdrowotnych do udziału w wycieczce.
Wyrażam zgodę na pokrycie ewentualnych szkód wyrządzonych przez moje dziecko umyślnie w trakcie
wycieczki.
Wyrażam/nie wyrażam* zgodę(y) na podejmowanie decyzji, związanych z leczeniem, hospitalizacją i
zabiegami operacyjnymi w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia mojego dziecka przez kierownika
wycieczki lub opiekunów w czasie trwania wycieczki.
……………………………………………..
data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

……………………………….
nr i seria dowodu osobistego

*niepotrzebne skreślić
Załącznik f do Regulaminu wycieczek w SP 83 we Wrocławiu

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki ………………………………………………………….
w wycieczce szkolnej ………………………………………………………………………………….,
która odbędzie się w dniach / dniu…………………………….. ………………..zorganizowanej przez
…………………………………………………………………………………………………………. .
Jednocześnie zobowiązuję się do zapewnienia jemu/jej bezpieczeństwa w drodze pomiędzy
miejscem zbiórki i rozwiązaniem wycieczki a domem.
Oświadczam, że moje dziecko nie ma przeciwskazań zdrowotnych do udziału w wycieczce.
Wyrażam zgodę na pokrycie ewentualnych szkód wyrządzonych przez moje dziecko umyślnie w trakcie
wycieczki.
Wyrażam/nie wyrażam* zgodę(y) na podejmowanie decyzji, związanych z leczeniem, hospitalizacją i
zabiegami operacyjnymi w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia mojego dziecka przez kierownika
wycieczki lub opiekunów w czasie trwania wycieczki.
……………………………………………..
data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

*niepotrzebne skreśli

……………………………….
nr i seria dowodu osobistego

Załącznik g do Regulaminu wycieczek w SP 83 we Wrocławiu

INFORMACJA DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
Miejsce i godzina zbiórki na wycieczkę …………………………………………………………….
Miejsce i przewidywana godzina powrotu z wycieczki ……………………………………………..
Adres pobytu i nr telefonu kontaktowego …………………………………………………………..
Przewidywana trasa wycieczki ………………………………………………………………………
Jednocześnie informuję, że Państwa dziecko zostało zapoznane z regulaminem i harmonogramem
wycieczki i zobowiązało się poprzez złożenie podpisu do jego respektowania.
………………………………………………
Data i podpis kierownika wycieczki
Załącznik g do Regulaminu wycieczek w SP 83 we Wrocławiu

INFORMACJA DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
Miejsce i godzina zbiórki na wycieczkę …………………………………………………………….
Miejsce i przewidywana godzina powrotu z wycieczki ……………………………………………..
Adres pobytu i nr telefonu kontaktowego …………………………………………………………..
Przewidywana trasa wycieczki ………………………………………………………………………
Jednocześnie informuję, że Państwa dziecko zostało zapoznane z regulaminem i harmonogramem
wycieczki i zobowiązało się poprzez złożenie podpisu do jego respektowania.
………………………………………………
Data i podpis kierownika wycieczki
Załącznik g do Regulaminu wycieczek w SP 83 we Wrocławiu

INFORMACJA DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
Miejsce i godzina zbiórki na wycieczkę …………………………………………………………….
Miejsce i przewidywana godzina powrotu z wycieczki ……………………………………………..
Adres pobytu i nr telefonu kontaktowego …………………………………………………………..
Przewidywana trasa wycieczki ………………………………………………………………………
Jednocześnie informuję, że Państwa dziecko zostało zapoznane z regulaminem i harmonogramem
wycieczki i zobowiązało się poprzez złożenie podpisu do jego respektowania.
………………………………………………
Data i podpis kierownika wycieczki

Załącznik h do Regulaminu wycieczek w SP 83 we Wrocławiu

ROZLICZENIE WYCIECZKI / IMPREZY SZKOLNEJ
Data organizacji wycieczki / imprezy szkolnej.............................................................................
Organizator....................................................................................................................................
DOCHODY:
Wpłaty uczestników: liczba osób........... x koszt wycieczki / imprezy.............= ....................zł
Inne wpłaty: ..................................................................................................................................
Razem dochody:......................................................................................
WYDATKI:
Koszt wynajmu autokaru:................................................
Koszt noclegu:..................................................................
Koszt wyżywienia:...........................................................
Bilety wstępu: do teatru:..................................................
do kina:.....................................................
do muzeum:..............................................
inne:..........................................................
Inne wydatki:.................................................................................................................................
Razem wydatki:.........................................................................................
Koszt wycieczki / imprezy na 1 uczestnika:.............................................
Pozostała kwota w wysokości:......................................zł
Zostaje:.............................................zł
Określenie sposobu zagospodarowania pozostałej kwoty:..........................................................
.......................................................................................................................................................
UCZESTNICY WYCIECZKI / IMPREZY: 1. ...........................................................................
2. ............................................................................
3. ............................................................................
ORGANIZATOR / KIEROWNIK / WYCIECZKI/IMPREZY:..................................................
ROZLICZENIE PRZYJĄŁ: .........................................................................................
data i podpis dyrektora szkoły
Załączniki – rachunki na wymienione wydatki, oferty przewoźników

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYCIECZKI / IMPREZY
Spostrzeżenia na temat realizacji programu
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Szczególne zdarzenia
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Przyczyny nieobecności uczniów
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

............................................................................................
podpis kierownika

Załącznik i do Regulaminu wycieczek w SP 83 we Wrocławiu
do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 września 2005 r. (poz. 1582)

LISTA PODRÓŻUJĄCYCH DLA WYCIECZEK W UNII EUROPEJSKIEJ
LIST OF TRAYELLERS FOR TRIPS WITHIN THE EUROPEAN UNION
LISTĘ DES VOYAGEURS POUR DES EXCURSION DE LUNION EUROPEENNE
Nazwa szkoły Name of school / Nom de 1'ecole
Adres szkoły Address of school / Adresse de 1'ecole
Cel i długość podróży
Destination and duralion of journey / Destination et duree du voyage
Imic(-ona) i nazwisko(-a) towarzyszącego(-ych) nauczyciela(-i)
Name(s) of accompanying teacher(s) / Prenom (prenoms) et nom (noms) de Tenseignant (des enseignants) accompagnant
Potwierdza się prawdziwość podanych informacji. Rodzice (opiekunowie)
Potwierdza się prawdziwość zamieszczonych na liście danych osób podróżujących
niepełnoletnich uczniów wyrazili zgodę na ich udział w wycieczce, w każdym
niebędących obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Podróżujący są
indywidualnym przypadku.
uprawnieni do ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Hereby, the authenticity of provided information is confirmed. Parents
Hereby, the authenticity of data regarding listed travellers, who are not citizens of a European
(guardians) of under-aged pupils have expressed consent for their participation in the trip Union Member State, is confirmed. Travellers are eligible for re-entry into the territory of the
in each individual case.
Republic of Poland.
Je confirme Pautenticite des intorraations comrnuniąuees. Les parents
Je confirme Tautenticitć des donnees personnelies des voyageurs figurant sur la listę qui ne sont
(personnes en charges) des eleves mineurs ont exprime 1'accord pour leur
pas des citoyens d'un Pays Membre de 1*Union Europeenne. Les voyageurs ont 1e droit de
participation au voyage, dans chaque cas individuel.
rentrer sur łe territoire de la Repubiiąue de Pologne.
Miejscowość/Place/Lieu

Pieczęć urzędowa
Official stamp / Sceau officiciel
Numer
Nuraber /
Numero

Miejscowość/Place/Lieu

Data / Date / Date

Dyrektor szkoły
School Principal / Directeur dc 1'ćcolc

Nazwisko
Surname / Norn

Imię
First name / Prenom

Pieczęć urzędowa
Official stamp / Sceau officiel
Miejsce urodzenia
Place of birth/Lieu de
naissance

Data / Date / Date

Wojewoda
Voivod / Voivodc
Obywatelstwo
Nationality / Nationalite

Data urodzenia
Date of birth/Date de
naissance

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Miejsce na fotografie dla podróżujących bez dokumentu tożsamości zawierającego fotografię
Place for photogiaphs of persons travelling without an ID with a photograph / Place pour des photos des voyageurs avec une piece d łidentite sans
photo

1

2

3

4

5
»

6

7

8

9

10

Załącznik j do Regulaminu wycieczek w SP 83 we Wrocławiu

ORGANIZACJA RUCHU PIESZEGO - INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA
Podstawa prawna - Kodeks ruchu drogowego - dział ł 1 Ruch pieszy art 11. 1, nn - 12.1, nn
1. Pieszy jest obowiązany korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku z pobocza.
2. Jeżeli nie ma pobocza lub czasowo nie można z niego korzystać, pieszy może korzystać
z jezdni, pod warunkiem zajmowania miejsca jak najbliżej jej krawędzi i ustępowania miejsca
nadjeżdżającemu pojazdowi.
3. Korzystania ze ścieżki rowerowej jest możliwe tylko i wyłącznie, kiedy nie można skorzystać z chodnika
lub pobocza, pieszy ma obowiązek ustąpić miejsca rowerzyście, wyjątek stanowią osoby niepełnosprawne.
RUCH PIESZYCH PO DRODZE - KOLUMNA DZIECI DO LAT 10.
1. Ruch pieszych po drodze tylko dwójkami lewą stroną drogi.
2. Opiekę nad pieszymi sprawuje przynajmniej jeden pełnoletni opiekun.
4. W razie słabej widoczności ruchu po jezdni kolumny pieszych jest zakazany.
5. Długość kolumny nie może przekraczać 50 m.
RUCH PIESZYCH PO DRODZE - KOLUMNA PIESZYCH POWYŻEJ LAT 10.
1. Liczba pieszych idących jezdnią w kolumnie obok siebie nie może przekraczać 4.
2. Kolumna pieszych powyżej lat 10, może się poruszać tylko prawą stroną jezdni.
3. Długość kolumny pieszych nie może przekraczać 50 m. Odległość między kolumnami nie może być
mniejsza niż 100 m.
4. Jeżeli przemarsz kolumny pieszych odbywa się w warunkach niedostatecznej widoczności:
a) pierwszy i ostatni z idących z lewej strony są obowiązani nieść latarki: pierwszy - ze światłem białym,
skierowanym do przodu, ostatni - ze światłem czerwonym, skierowanym do tyłu;
b) w kolumnie o długości przekraczającej 20 m idący po lewej stronie z przodu i z tyłu
są obowiązani używać elementów odblaskowych, a ponadto idący po lewej stronie są obowiązani nieść
dodatkowe latarki ze światłem białym, rozmieszczone w taki sposób, aby odległość między nimi nie
przekraczała 10 m;
d) światło latarek powinno być widoczne z odległości co najmniej 150 m.
Zabrania się: ruchu po jezdni kolumny pieszych w czasie mgły.

ORGANIZACJA WYCIECZKI AUTOKAROWEJ:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 8 listopada 2001 r. w
sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki
krajoznawstwa i turystyki. (Dz. U. Nr 135, poz. 1516)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków
bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty
wodne.(Dz. U. Nr 57, poz. 358)
1. Liczebność grupy: 1opiekun na 15uczniów (nie licząc kierowcy i pilota/przewodnika) - dostosowana do
możliwości technicznych autokaru/liczby miejsc;
2. Miejsca przy drzwiach zajmują osoby dorosłe (opiekunowie);
3. Przejścia w autokarze muszą być wolne, nie mogą znajdować się tam dodatkowe miejsca do siedzenia;
4. Autokar musi być oznakowany – tablica „przewóz dzieci”;
5. Kierowca powinien posiadać świadectwo kwalifikacyjne kierowcy zawodowego oraz potwierdzenie
sprawności technicznej autokaru - ważny przez 6 miesięcy;

6. Maksymalny czas jazdy jednego kierowcy bez przerwy - 4 godziny 30 minut, czas przerwy w jeździe –
zalecane 45 minut;
7. Postoje mogą odbywać się tylko w miejscach do tego wyznaczonych, tj. na oznakowanych parkingach;
8. Po każdej przerwie w podróży należy sprawdzić stan liczebny dzieci;
9. Obowiązkiem opiekunów jest dopilnowanie dzieci w czasie jazdy (uczniowie nie mogą chodzić po
autokarze, siedzieć tyłem, na oparciu, wyrzucać śmieci przez okno, itd.);
- WYCIECZKA ROWEROWA:
Podstawa prawna:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 8 listopada 2001 r. w
sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki
krajoznawstwa i turystyki. (Dz. U. Nr 135, poz. 1516)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków
bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty
wodne.(Dz. U. Nr 57, poz. 358)
1. Liczebność - 2 opiekunów na grupę 10-13 uczniów (zgodnie z prawem o ruchu drogowym w kolumnie
rowerów nie może jechać więcej niż 15 osób);
2. W przypadku kilku grup odstępy między nimi powinny wynosić co najmniej 200 metrów;
3. Wszyscy uczniowie muszą posiadać kartę rowerową;
4. Prowadzący wycieczkę powinien jechać na początku, za nim najsłabsi w grupie, następnie pozostali
uczniowie, drugi opiekun na końcu grupy;
5. Tempo jazdy powinno być dostosowane do możliwości najsłabszego uczestnika;
6. Odstępy pomiędzy jadącymi do 5 m;
7. Uuczestnicy wycieczki powinni jechać jeden za drugim (nie wolno jechać obok siebie), jak najbliżej
prawej krawędzi drogi, zgodnie z przepisami ruchu drogowego;
8. Opiekun wycieczki winien posiadać apteczkę pierwszej pomocy oraz narzędzia do ewentualnej naprawy
rowerów, także zapasowe dętki i wentyle oraz pompkę;
9. Uczestnicy powinni posiadać ubiór odpowiedni do jazdy oraz kask ochronny na głowę;
10. Z boku tylnego bagażnika (z lewej strony) powinno być przymocowane tzw. ramię bezpieczeństwa ze
światłem odblaskowym na końcu.
WYCIECZKA W GÓRY:
Podstawa prawna:
ROZPORZĄDZENIU MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 8 listopada 2001 r. w
sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki
krajoznawstwa i turystyki. (Dz. U. Nr 135, poz. 1516)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków
bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty
wodne.(Dz. U. Nr 57, poz. 358)
1. Wyruszając w góry, należy dokładnie zaplanować trasę, uwzględniając wiek, a także płeć uczestników dla młodzieży w wieku 13-14 lat nie powinna przekraczać 12-13 km, tj. 4-5 godz. marszu wraz z
odpoczynkami. Dla młodzieży starszej długość trasy może ulec wydłużeniu;
2. Na wędrówkę należy wyruszać wcześnie rano, aby przed zmrokiem dojść do miejsca noclegu;
3. Liczebność grupy - 1 opiekun na 10 uczestników;
4. Uczestnicy powinni posiadać odpowiedni ubiór - buty sznurowane, kurtka (ze względu na zmienność
pogody w górach oraz spadek temperatury wraz ze wzrostem wysokości). Ekwipunek należy zabrać w
plecaku;
5. Wszyscy uczestnicy wycieczki powinni poruszać się wyłącznie po oznakowanych szlakach
turystycznych, w ten sposób, że na początku (za przewodnikiem) ustawione są osoby słabsze kondycyjnie,
a na końcu osoby najsilniejsze;
6. Kolumnę otwiera i zamyka osoba dorosła;
7. Na terenach powyżej 1000 m n.p.m. wycieczkę prowadzi wyłącznie przewodnik górski lub przodownik
turystyki górskiej;

8. Na terenie parków narodowych wycieczki prowadzą wyłącznie upoważnieni przewodnicy górscy.
WYCIECZKA Z PRZEJAZDEM POCIĄGIEM/
1. Liczebność grupy - 1 opiekun na 15 uczniów. Opiekun musi przebywać z grupą w wagonie, nie wolno
rozdzielać grupy na dwa lub więcej wagonów, w tym celu wskazane jest dokonanie wcześniejszej
rezerwacji miejsc lub przedziałów;
2. Zasady rozmieszczenia uczniów i bagażu oraz zapewnienia środków pierwszej pomocy – jak w
przypadku autokaru;
3. Należy zabronić uczniom opuszczania wagonu oraz wychylania się przez okna. W czasie postoju pociągu
uczniowie powinni znajdować się na swoich miejscach siedzących;
4. Bilety na przejazd wraz z zaświadczeniem o przejeździe grupowym oraz ważne legitymacje szkolne
uczestników powinien posiadać kierownik wycieczki.
WYCIECZKA Z WYKORZYSTANIEM ŚRODKI KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
1. Opiekun wsiada do pojazdu, dopiero gdy upewni się, że wszyscy uczestnicy wycieczki są już w środku;
2. Wszyscy uczestnicy wycieczki powinni znajdować się w jednym pojeździe lub w jednej jego części (
dotyczy pociągu , tramwaju ,metra );
3. Znali nazwę przystanku , na którym grupa będzie wysiadać ;
4. Znali orientacyjny czas przejazdu lub ilość przystanków do przejechania;
5. Posiadali ważne bilety na przejazd oraz ważne legitymacje uprawniające do korzystania ze zniżki
określonej przepisami. Dopuszcza się przejazd na podstawie ważnego biletu miesięcznego (Urbancard), jeśli
dotyczy zamierzonej trasy.

