REGULAMIN I ZASADY BHP WYCIECZKI TURYSTYCZNEJ.
BEZPIECZEŃSTWO W AUTOKARZE
Udajemy się na wycieczkę integracyjno – turystyczną. Jej celem jest poznanie
przyrody, integracja zespołu oraz czynny wypoczynek. Udana, przyjemna, bezpieczna i
owocna wycieczka powinna być naszą wspólną troską, dlatego będziemy stosować się do
poniższych wymogów:
1. Jesteśmy karni, punktualni, życzliwi i uczynni, dbamy o dobrą opinię szkoły,
dokładnie wywiązujemy się z powierzonych zadań i obowiązków. Jesteśmy wzorem
dla innych.
2. Bezwzględnie przestrzegamy zasad dobrego wychowania.
3. Przemieszczamy się całą grupą, bez oddalania bez zezwolenia (powiadomienia)
kierownika wycieczki / wychowawcy.
4. Wszyscy biorą aktywny udział w zajęciach programowych, obserwują krajobraz i
zwiedzane obiekty, uważnie słuchają informacji i objaśnień przewodnika celem
nabycia jak najwięcej wiadomości krajoznawczych.
5. Wszelkie niedyspozycje zdrowotne i skaleczenia bezzwłocznie zgłaszamy
kierownikowi / opiekunowi. Organizator wycieczki / kierownik zabiera ze sobą
podręczną apteczkę. Opiekunowie posiadają umiejętność udzielania pierwszej
pomocy.
6. Będąc świadomi szkodliwości nałogów nie pijemy napojów alkoholowych (w tym
piwa), nie palimy tytoniu i nie zażywamy innych środków odurzających.
7. Łamanie zasad zachowania się na wycieczce, zwłaszcza zakazu spożywania napojów
alkoholowych, palenia tytoniu, samowolnego oddalania się, niewłaściwego
zachowania się w miejscach publicznych – zobowiązuje kierownika wycieczki /
opiekuna do powiadomienia o zaistniałym fakcie rodziców i wychowawcy klasowego
(a w szczególnych przypadkach dyrekcję) oraz obniżenia oceny ze sprawowania.
8. W czasie wycieczki uczestnicy podporządkowują się zaleceniom prowadzącego,
wyznaczonego przez kierownika wycieczki.
9. Nad właściwym przebiegiem podróży czuwać będą kierownik wycieczki wraz z
innymi opiekunami (1 opiekun przypada na 15 uczniów).
10. Każdy uczestnik wycieczki ma miejsce siedzące. Opiekunowie zajmują miejsca przy
drzwiach. Podczas wejścia do autokaru uczniowie nie przepychają się.
11. Uczniowie sprawiający trudności wychowawcze i mało zdyscyplinowani oraz źle
znoszący podróż siedzą obok opiekunów.
12. Przejścia w autokarze muszą być wolne (co umożliwia szybkie opuszczenie pojazdu w
razie ewakuacji); wszystkie bagaże winny być ulokowane na pólkach i w bagażniku
autokaru.
13. W czasie jazdy uczniowie nie mogą spacerować po autokarze, stawać na siedzeniach,
wychylać się przez okna.
14. Dojeżdżając do miejsca przeznaczenia, opiekun odpowiednio wcześnie poinformuje
uczestników wycieczki o przygotowaniu się do wyjścia.
15. Czas i miejsce odpoczynków oraz posiłków wyznacza kierownik wycieczki lub
przewodnik.
16. Wszyscy przestrzegamy przepisów bezpieczeństwa, w tym także przeciwpożarowych.
17. Jeżeli warunki bezpieczeństwa tego wymagają, organizator może dodatkowo określić
szczegółowe zasady organizacji wycieczki i specjalne wymagania uczestnikom.
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