
REGULAMIN WYCIECZEK 

§ 1
1. W wycieczkach mogą wziąć udział  tylko i  wyłącznie zdrowi uczestnicy,  nie przejawiający

objawów choroby (kaszel, katar, gorączka itp.)

 § 2
Każdy uczestnik wycieczki zobowiązany jest: 

1. Zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny. 
2. Stosować  się  do  poleceń,  zakazów  i  nakazów  wydawanych  przez  opiekunów lub

przewodników. 
3. Nie oddalać się od grupy bez wyraźnego zezwolenia opiekuna. 
4. Przestrzegać przepisów ruchu drogowego i zachowywać ostrożność na ulicach i w innych

miejscach, w których może grozić jakiekolwiek niebezpieczeństwo. 
5. Kulturalnie odnosić się do opiekunów, kolegów i innych osób. 
6. Traktować z należytym respektem obiekty zabytkowe i eksponaty muzealne. 
7. Nie śmiecić, nie niszczyć zieleni, nie płoszyć zwierząt. 
8. Nie palić, nie pić napojów alkoholowych, nie używać środków psychotropowych.
9. W razie  zgubienia  uczestnik  wycieczki  powinien  bezwzględnie  pozostać  na  miejscu

zagubienia i czekać na powrót opiekuna lub zgłosić się na Policję.
         

 § 3
1. Zapisy na wycieczki przyjmowane będą od dnia 20.06.2022r. w Wydziale Spraw Społecznych

i Sportu Urzędu Miejskiego, pok. 102  na parterze.
2. Pierwszeństwo udziału w wycieczkach mają mieszkańcy Pyskowic.
3. W wycieczkach mogą brać udział tylko dzieci i młodzież w wieku od 7 do 18 lat. Na wyjazd

do kina dopuszcza się dzieci w wieku od 6 do 18 lat.
4. W celu dokonania zapisu należy zgłosić się do Urzędu Miejskiego. Nie przyjmuje się zapisów

w innej formie.
5. W przypadku dużego zainteresowania uczestnictwem w wycieczkach wprowadza się limit 3 

wyjazdów dla każdego uczestnika.
6. Istnieje możliwość dokonania zapisów na listy rezerwowe.
7. Warunkiem wyjazdu na wycieczkę jest:

a)  dostarczenie  zgody  rodzica/  opiekuna  (wzór  stanowi  załącznik  do  niniejszego
regulaminu) najpóźniej dzień przed wyjazdem,
b) w  dniu  wyjazdu  -  posiadanie  przez  uczestnika  danej  wycieczki  odliczonej  kwoty
pieniężnej,  niezbędnej  do opłacenia biletów wstępu do zwiedzanych miejsc,  biletów do
kina, parku rozrywki, itp. 

8. Niespełnienie  warunków,  o  których  mowa  w  ust.  7  skutkuje  natychmiastowym
wykreśleniem uczestnika z listy wycieczki. 

9. Rezygnacja  uczestnika  z  danej  wycieczki  winna  być  zgłoszona  organizatorowi  najpóźniej
dzień przed planowanym terminem.



10. W przypadku niezgłoszenia organizatorowi wycieczek faktu rezygnacji  z  danej  wycieczki,
organizatorowi przysługuje prawo natychmiastowego wykreślenia uczestnika z pozostałych
wycieczek. 

§ 4

1. Organizator zapewnia opiekę dzieciom i młodzieży podczas wycieczek. 
2. Opieka sprawowana jest  z  chwilą wejścia dzieci  i  młodzieży do autokaru i  kończy się   z

chwilą  wyjścia  z  autokaru na  parkingu  przed  Urzędem Miejskim w Pyskowicach lub  na
przystanku autobusowym przy ul. Traugutta w Pyskowicach.

§ 5
1. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  zmiany  programu  bądź  rezygnacji  z  organizacji

wakacji z przyczyn niezależnych od organizatora wycieczek. 
2. Wycieczka może zostać odwołana.  


