
 

                                 REGULAMIN WYJAZDU ZAGRANICZNEGO  

1. Uczeń może wziąć udział w wyjeździe wyłącznie za pisemną zgodą rodziców/opiekunów prawnych. 

2. Uczeń w terminie określonym każdorazowo przez koordynatora zobowiązany jest 

dostarczyć/przedstawić komplet dokumentów: 

 a) Zgodę rodziców(prawnych opiekunów) w sprawie  wyjazdu dziecka w ramach programu Erasmus+ 

„Entrepreneurial Young Citizens of Modern Europe”,  

b) karta EKUZ,  

c) ksero paszportu 

d) pisemne potwierdzenia zapoznania się z regulaminem wymiany. 

3.Uczestnicy wyjazdu muszą być do niego odpowiednio przygotowani (walizka na kółkach, 

odpowiedni ubiór, obuwie, paszport, legitymacja szkolna,  

 4. Uczestnicy przelotu samolotem i ich rodzice/prawni opiekunowie mają obowiązek zapoznania się z 

informacjami znajdującymi się na stronie lotniska.  

5. Uczestnicy wyjazdu stawiają się punktualnie o wyznaczonej godzinie na wyznaczone miejsce 

zbiórki.  

6. Rodzice/opiekunowie prawni odpowiadają za dowóz uczestnika na wyznaczoną przez organizatora 

miejsce zbiórki w dniu wyjazdu, bezzwłoczny odbiór w dniu powrotu.  

7. Opiekę nad uczestnikami wyjazdu sprawują:  

a) opiekunowie - w czasie podróży, podczas zajęć organizowanych przez szkołę goszczącą i 

ewentualnie podczas pobytu w hotelu.  

b) rodzina goszcząca - podczas przybywania z rodziną goszczącą.  

8. W przypadku przebywania w domu rodziny goszczącej uczestnik wyjazdu jest zobowiązany 

przestrzegać zasad ustalonych przez gospodarzy.  

9. Po powrocie uczestnik będzie rozpowszechniał rezultaty projektu w środowisku szkolnym, 

lokalnym i międzynarodowym i przygotuje prezentację na temat wyjazdu, która zaprezentuje innym 

uczniom.  

10. Podczas podróży uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów podróżnych oraz 

stosować się do poleceń opiekunów, pilota, i kierowców. 

 11. Uczestnik zobowiązany jest stosować się do postanowień i przepisów i regulaminów 

obowiązujących w obiekcie zakwaterowania oraz miejscach realizacji programu wycieczki (min. 

Przepisów przeciwpożarowych, komunikacyjnych, poruszania się po drogach publicznych, ciszy 

nocnej, BHP)  



 
12. Każdy uczestnik wyjazdu zobowiązany jest zachowywać się kulturalnie, dbać o dobre imię szkoły i 

kraju, nie naruszać godności partnerów reprezentujących inną kulturę, religię, czy przekonania, 

obiekty zabytkowe musi i eksponaty muzealne musi traktować z należytym szacunkiem.  

13. Wszystkich uczestników wyjazdu obowiązuje zachowanie nienarażające bezpieczeństwa 

własnego i innych.  

14. Każdego uczestnika wyjazdu obowiązuje bezwzględny zakaz: a) Samodzielnego – bez zgody 

kierownika wymiany - oddalania się od grupy. b) Spożywania używek w jakiejkolwiek postaci.  

15. Uczestnicy wyjazdów mają bezwzględny nakaz przestrzegania ciszy nocnej obowiązującej w 

danym obiekcie i przebywania w tym czasie w miejscu wyznaczonym na nocleg.  

16. Wszystkich uczestników wyjazdu obowiązuje ustalony program i rozkład czasowy dnia. 

17. Oddalanie się uczestnika z terenu zakwaterowania oraz miejsca prowadzenia zajęć może nastąpić 

wyłącznie za wiedzą i zgodą opiekunów (nauczycieli lub rodziców/opiekunów prawnych), pod opieką, 

których się znajduje.  

18. Każdy uczestnik zobowiązany jest dbać o swój bagaż i pieniądze, przedmioty wartościowe oraz o 

mienie i wyposażenie miejsca, w którym przebywa. 

 19. Nauczyciele nie ponoszą odpowiedzialności za zagubienie pieniędzy oraz zagubienie lub 

zniszczenie przedmiotów wartościowych zabranych na wyjazd.  

20. Podczas wyjazdów zagranicznych uczniowie mogą realizować program różniący się od programu 

polskich opiekunów. W takim przypadku uczniowie pozostają pod opieką rodziców uczniów 

goszczących lub pracowników szkoły goszczącej. 

 21. Za szkody wyrządzone przez ucznia odpowiedzialność ponoszą jego rodzice/ opiekunowie 

prawni.  

22. Uczestnik może sam dawkować sobie leki na podstawie oświadczenia rodziców/opiekunów 

prawnych.  

23. Regulamin obowiązuje od momentu zbiórki przed wyjazdem do momentu zakończenia wyjazdu 

przez koordynatora. 

 24. W przypadku rezygnacji z wyjazdu ucznia zakwalifikowanego do tego wyjazdu, koszty wynikające 

z tej rezygnacji (zmiana nazwiska na bilecie lotniczym, odwołanie rezerwacji itp.) ponosi 

rodzić/opiekun prawny ucznia. 

 25. Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie będą rozstrzygane przez Dyrektora szkoły i 

koordynatora projektu. 

 

 

 



 
 


