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23. REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH  

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. TADEUSZA 

KOŚCIUSZKI W ŁĘCZNEJ  

 

W oparciu o: 

1. Ustawę z dnia 29 sierpnia  1997r. o usługach turystycznych. (Dz. U. 97.133.884), 

2. Ustawę z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym. (Dz. U. 97.98.602), 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2001r. w sprawie 

szczegółowych zasad i warunków działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej. 

(Dz.U.2001.101.1095), 

4. 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 dnia 22 stycznia 2003 r. Nr 6, poz. 69), 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie 

warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki 

krajoznawstwa i turystyki. (Dz. U. 2001.135.1516), 

6. 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. 97.57.358), 

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 roku  

w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły  

i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. Nr 135, poz. 1516), 

8. Ustawę o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. 

zm.), 

9.  Ustawę z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (tekst jednolity Dz. U. z 2007 

r. Nr 226, poz. 1675 z późn. zm.), 

10. 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 (Dz. U. Nr 135 , poz. 1516). 

Dz. U. z 2014r. poz. 1151, Statut Szkoły Podstawowej nr 2 w Łęcznej 
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ustala się poniższe zasady organizowania wycieczek i imprez krajoznawczo – turystycznych 

dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej. 

ZASADY OGÓLNE 

 

1. Wycieczki i inne formy turystyki są integralną formą działalności edukacyjno- 

wychowawczej szkoły. 

2. Organizowanie przez szkołę wycieczek i imprez krajoznawczo – turystycznych 

powinno mieć na celu: 

 poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury 

 i historii; 

 poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego  

i kulturowego; 

 poznawanie kultury, tradycji i języka państw europejskich; 

 wspomaganie rodziny i szkoły w procesie nauczania i wychowania; 

 upowszechnianie wśród uczniów zasad ochrony środowiska naturalnego  

 oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody; 

 podnoszenie kondycji zdrowotnej oraz sprawności fizycznej; 

 upowszechnianie form aktywnego wypoczynku; 

 przeciwdziałanie patologii społecznej; 

 poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach. 

3. Wycieczki i imprezy krajoznawczo – turystyczne mogą przyjąć następujące formy: 

 wycieczki przedmiotowe - inicjowane i organizowane przez nauczycieli, 

poszczególnych przedmiotów, zgodnie z programem nauczania, w ramach zajęć 

lekcyjnych lub pozalekcyjnych; 

 wycieczki krajoznawczo – turystyczne – w których udział nie wymaga  

od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych; 

 imprezy krajoznawczo – turystyczne, takie jak biwaki, rajdy, turnieje itp.; 

 imprezy turystyki kwalifikowanej i obozy wędrowne, w których udział wymaga 

od uczestników przygotowania kondycyjnego i specjalistycznego; 

 imprezy wyjazdowe - związane z realizacją programu nauczania, takie jak: zielone 

szkoły, szkoły zimowe, szkoły ekologiczne. 

 wyjazdy do kina, teatru, filharmonii, muzeum, itp. 
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4. Wycieczki i imprezy krajoznawczo – turystyczne mogą być organizowane  

w ramach zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych lub pozaszkolnych. 

5. Każdego uczestnika wycieczki obowiązuje regulamin wycieczek szkolnych  

(zał. nr 4). 

6. Za nieprzestrzeganie przez uczniów regulaminu wycieczek szkolnych  

i wynikające z tego szkody materialne odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice.  

7. Ilekroć w dalszej części Regulaminu jest mowa o wycieczce należy przez  

to rozumieć także pozostałe formy turystyki i krajoznawstwa określone w pkt. 3. 

 

ORGANIZACJA WYCIECZEK 

 

1. Dyrektor szkoły wyznacza spośród osób organizujących wycieczkę kierownika 

wycieczki. 

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 (wycieczki 

przedmiotowe – 2 dni wcześniej) przedstawia dyrektorowi kompletną dokumentację 

wycieczki do zatwierdzenia. 

5. Dokumentacja wycieczki zawiera: 

 kartę wycieczki  ( w przypadku wycieczek turystyczno-krajoznawczych należy 

dołączyć harmonogram wycieczki, chyba że organizator np. biuro turystyczne 

przygotowało taki harmonogram)  – zał.1; 

 listę uczestników z numerem PESEL, adresem zamieszkania – zał.2; 

 pisemne zgody rodziców – zał.3; 

 zasady zachowania uczniów na wycieczce – zał.4. 

6. Zgodę na zorganizowanie wycieczki lub imprezy wyraża dyrektor szkoły 

 lub upoważniony wicedyrektor poprzez podpisanie karty wycieczki. 

Przeprowadzenie wycieczki bez zatwierdzenia stanowi naruszenie podstawowych 

obowiązków pracowniczych. 

7. Organizacja i program wycieczek powinny być dostosowane do wieku, 

zainteresowań, potrzeb uczniów i ich możliwości. 
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8. W wycieczkach szkolnych nie mogą brać udziału uczniowie: 

 w stosunku, do których istnieją przeciwwskazania lekarskie, 

 którzy zostali ukarani karą porządkową. 

9. W przypadku  uczniów sprawiających szczególne trudności wychowawcze udział  

w wycieczce jest dozwolony  pod warunkiem sprawowania opieki przez rodzica, 

który ponosi koszty wycieczki jako uczestnik. 

10. Udział ucznia w wycieczce (z wyjątkiem przedmiotowych, odbywających się  

w ramach zajęć lekcyjnych) wymaga pisemnej zgody rodziców lub opiekunów 

prawnych (niezależnie od wieku) – zał. nr 3. 

11. Zgodę na wycieczki i imprezy zagraniczne wydaje dyrektor szkoły  

po zawiadomieniu organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny nad szkołą. 

12. Zawiadomienie zawiera w szczególności: nazwę kraju, czas pobytu, program pobytu, 

imię i nazwisko kierownika oraz opiekunów, listę uczniów biorących udział  

w wyjeździe wraz z określeniem ich wieku oraz PESEL, obowiązkowe 

ubezpieczenie zagraniczne, listę z numerami ambasad. 

 

GŁÓWNE 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, nie ma tzw. „czasu wolnego”  

dla jej uczestników.  

2. Dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na wykonywanie obowiązków opiekuna przez 

inne osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 

3. Dla zapewnienia uczestnikom wycieczek pełnego bezpieczeństwa konieczne jest 

przydzielenie opiekunów  według następujących zasad:  

 jeden opiekun na 30 uczniów, podczas wycieczek przedmiotowych  

w miejscowości, która jest siedzibą szkoły; 

 jeden opiekun na 15 uczniów, przy wyjściu lub przy wyjeździe autobusem poza 

miejscowość, która jest siedzibą szkoły;  

 jeden opiekun na 5 uczestników na wycieczkach wysokogórskich; 

 jeden opiekun na 7 osób na wycieczkach rowerowych. 
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4. 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. 

5. W wycieczkach rowerowych mogą brać udział uczniowie, którzy posiadają kartę 

rowerową. Długość trasy  dostosowana jest zawsze do wieku i możliwości uczniów. 

Z tyłu i przodu bezwzględnie jadą osoby dorosłe. Wszelkie przepisy poruszania się 

po drogach reguluje kodeks drogowy. 

6. Przed wyruszeniem na wycieczkę należy pouczyć jej uczestników o zasadach 

bezpieczeństwa i sposobie zachowania się w razie nieszczęśliwego wypadku. 

7. Podczas wycieczek należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpiecznego 

poruszania się po drogach. 

8. Uczestnicy wycieczek mogą być objęci ubezpieczeniem od następstw 

nieszczęśliwych wypadków. 

9. Na wycieczce nie wolno bez zgody rodziców podawać dzieciom żadnych lekarstw, 

za wyjątkiem środków opatrunkowych. Do dziecka z objawami choroby należy 

wezwać lekarza lub pogotowie. 

10. Udział uczniów w wycieczce jest finansowany ze składek uczestników, środków 

Rady Rodziców lub innych źródeł. Rodzice, którzy zadeklarowali udział dziecka  

w wycieczce, a następnie deklarację tę wycofali, zobowiązani są do pokrycia strat, 

jakie powstały z tego tytułu. 

11. Przed wyruszaniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdów oraz 

przybycia do punktu docelowego, opiekunowie powinni bezwzględnie sprawdzać 

stan liczbowy uczniów. 

12. Nie wolno zatrzymywać się w czasie jazdy autobusem w celu wysadzenia dzieci. 

Wyjątek – pisemna prośba rodzica ucznia, który będzie stał w miejscu wcześniej 

ustalonym. 

13. W przypadku zaginięcia – uczeń (uczniowie) bezwzględnie pozostaje w miejscu 

zaginięcia. 

14. 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. 

 

KIEROWNIK WYCIECZKI I OPIEKUNOWIE 
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Kierownik i opiekun wycieczki 

 

1. Kierownika wycieczki lub imprezy wyznacza dyrektor spośród pracowników 

pedagogicznych szkoły o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji określonych 

form krajoznawstwa i turystyki. 

2. Kierownikiem wycieczki lub imprezy może być także inna, wyznaczona przez 

dyrektora szkoły, osoba pełnoletnia, która:  

 ukończyła kurs kierowników wycieczek szkolnych,  

 jest instruktorem harcerskim,  

 posiada uprawnienia przewodnika turystycznego, przodownika lub instruktora 

turystyki kwalifikowanej lub pilota wycieczek. 

3. Kierownikiem obozu wędrownego może być osoba po ukończeniu kursu  

dla kierowników obozów wędrownych. 

4. Opiekunem wycieczki lub imprezy mogą być nauczyciele albo, po uzyskaniu zgody 

dyrektora szkoły, rodzice uczniów biorących udział w wycieczce posiadający 

odpowiednie uprawnienia. 

 

Obowiązki kierownika wycieczki 

1. Terminowe przygotowanie i przedstawienie do zatwierdzenia dyrekcji szkoły 

dokumentacji wycieczki. 

2. Zapoznanie z regulaminem wycieczki oraz z zasadami bezpieczeństwa wszystkich 

jej uczestników. 

3. Zapewnienie warunków do realizacji programu wycieczki oraz sprawowania nadzoru 

w tym zakresie. 

4. Określenie zadań dla opiekunów w zakresie realizacji programu oraz zapewnienie 

opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki. 

5. Nadzorowanie zaopatrzenia uczestników w sprawny sprzęt i ekwipunek. 

6. Organizowanie transportu, wyżywienia i noclegów dla uczestników wycieczki (lub 

za pośrednictwem biura turystycznego). 

7. Dokonywanie podziału zadań wśród uczestników wycieczki. 

 

Obowiązki opiekuna 

1. Sprawowanie opieki nad powierzonymi mu uczniami. 
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2. Współdziałanie z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu 

wycieczki lub imprezy. 

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. 

6. Po każdym zakończonym punkcie programu opiekunowie zobowiązani  

są sprawdzić obecność wszystkich uczestników grupy. 

7. Opiekun zwraca uwagę na to, aby przez przejścia dla pieszych przechodzić zawsze 

zwartą grupą. 

8.     W razie wątpliwości co do stanu technicznego autokaru i stanu trzeźwości 

kierowców, wezwać Policję (tel.997). 

9. Opiekunowie potwierdzają własnoręcznym podpisem na karcie wycieczki przyjęcie 

odpowiedzialności za bezpieczeństwo powierzonych im dzieci. 

 

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW WYCIECZKI 

 

1. Uczniowie dostarczają kierownikowi wycieczki pisemną zgodę od rodziców  

na udział w wycieczce szkolnej. 

2. Uczestników wycieczki obowiązuje odpowiedni strój uzależniony od charakteru 

wycieczki. 

3. W czasie wycieczki obowiązują uczniów postanowienia statutu szkoły i przepisy 

bezpieczeństwa. 

4. Obowiązuje zakaz palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków 

i innych niedozwolonych używek. 

5. Niedopuszczalne jest samowolne oddalanie się od grupy. 

6. Uczestników wycieczki obowiązuje punktualność. 

7. W trakcie trwania wycieczki nie przewiduje się „czasu wolnego”, a uczniowie 

przebywają przez cały czas pod nadzorem opiekunów. 

8. W czasie postoju autokaru na parkingu należy ściśle przestrzegać zaleceń kierownika 

wycieczki. 

9. W środkach transportu należy zająć miejsce wyznaczone przez opiekuna.  

10. W czasie jazdy nie wolno spacerować, stawać na siedzeniu, wychylać się przez okno,  

zaśmiecać pojazdu. 
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11. W klasach I– III wychowawca zapoznaje uczniów z regulaminem wycieczki, 

natomiast w klasach IV – VIII uczniowie dodatkowo potwierdzają podpisem 

znajomość regulaminu (dotyczy całodniowych wycieczek).  

12. W przypadku wyjazdów na basen oraz podczas zwiedzania muzeów, parków 

krajobrazowych itp. uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania 

regulaminów tych obiektów. 

13. W miejscu zakwaterowania należy przestrzegać regulaminu placówki. 

14. W przypadku złego samopoczucia uczeń zgłasza się do kierownika wycieczki lub 

opiekuna. 

15. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu będą wyciągane konsekwencje zgodnie 

ze statutem szkoły, w tym poinformowanie rodziców i zobowiązanie ich  

do odebrania dziecka z miejsca pobytu. 

16. Zabronione jest narażenie siebie i innych na niebezpieczeństwo. 

17. W przypadku awarii pojazdu, kolizji, wypadku, powstania pożaru, ewakuować 

uczestników wycieczki w bezpieczne miejsce, z wykorzystaniem wyjść 

bezpieczeństwa, jeżeli zajdzie taka potrzeba. 

18. W razie potrzeby udzielić pierwszej pomocy przedlekarskiej. 

19. W razie konieczności angażowania służb ratunkowych, korzystać 

 z międzynarodowego numeru telefonu komórkowego – 112. 

20. Uczestnik wycieczki zobowiązany jest zapoznać się i przestrzegać regulaminu 

wycieczki, stanowiącego  zał. 4  lub szczegółowego regulaminu opracowanego dla 

danej wycieczki/imprezy. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w wycieczce klasowej organizowanej w dniach 

zajęć szkolnych, mają obowiązek brać udział w zajęciach z klasą wskazaną przez 

dyrektora szkoły.  

2. Wszyscy opiekunowie oraz uczestnicy wycieczki zobowiązani są zapoznać się  

z regulaminem i harmonogramem wycieczki. 

3. W razie wypadku uczestników wycieczki stosuje się odpowiednio przepisy 

dotyczące postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych. 

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają inne 

przepisy stanowiące prawo. 
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Załączniki: 

Załącznik 1 – Karta wycieczki 

Załącznik 2 –  Lista uczestników wycieczki szkolnej 

Załącznik 3 –  Zgody rodziców lub opiekunów prawnych na udział dziecka w wycieczce. 

Załącznik 4 – Zasady zachowania uczniów na wycieczce 
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Załącznik 1 

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)                                              ( podpisy) 

1. ........................................................ ........................................ 

2. ........................................................ ........................................ 

3. ........................................................ ........................................ 

Kierownik wycieczki (imprezy) ............................................                ....................................... 

                                /podpis/ 
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HARMONOGRAM WYCIECZKI (IMPREZY) 

Data,  godzina 

wyjazdu i 

powrotu 

Miejscowość Program 

 

 

 

  

Adnotacje organu prowadzącego                                                                                                        

Zatwierdzam: 

lub sprawującego nadzór pedagogiczny                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                     

pieczęć i podpis dyrektora szkoły

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 



Regulaminy i procedury obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 2 w Łęcznej 

12 

 

Załącznik 2 

Lista uczestników wycieczki szkolnej 

dnia ......................................................... 

 

Lp. Imię i nazwisko Klasa 
PESEL 

ucznia 
Adres rodziców ucznia  

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

16.       

17.       

18.       

19.       
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Załącznik 3 

Zgoda na wycieczkę 

Wyrażam zgodę na udział syna / córki …...................................................................kl. ……… 

w wycieczce szkolnej do ..................................................... w dniach ....................................... 

Zobowiązuję się do wpłaty należnej kwoty ………….. w terminie  

do …............................................ 

1. Informuję, iż zapoznałem/-am się z regulaminem wycieczki i go akceptuję. 

2. Oświadczam, że moje dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału  

w wycieczce. 

3. W razie wypadku i choroby podczas wycieczki wyrażam zgodę na leczenie 

ambulatoryjne. 

4. Biorę odpowiedzialność za dojście dziecka na miejsce zbiórki i jego powrót  

do domu. 

5. Biorę odpowiedzialność finansową za szkody materialne wyrządzone przez moje 

dziecko w trakcie trwania wycieczki wynikające z nieprzestrzegania regulaminu. 

6. Zobowiązuję się do odebrania dziecka z miejsca pobytu w razie nieprzestrzegania 

przez nie regulaminu wycieczki na własny koszt. 

Uwagi dotyczące stanu zdrowia dziecka:  

(choroby, na jakie cierpi dziecko; jakie bierze leki na stałe; alergie ;leki przeciw chorobie 

lokomocyjnej)  

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

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

Numer telefonu kontaktowego do rodzica/opiekuna: ……….....………………………… 

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

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

               data i  czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna 
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Załącznik 4 

Zasady zachowania uczniów na wycieczce 

1. Uczestnicy wycieczki przychodzą na zbiórkę min. 15 minut przed wyjazdem. 

2. Wszelkie niedyspozycje trzeba zgłaszać opiekunowi; zabrania się przyjmowania 

leków bez wiedzy opiekuna. 

3. Każdy uczestnik powinien zachowywać się w sposób zdyscyplinowany  

i kulturalny. 

4. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do posłuszeństwa i wykonywania poleceń 

kierownika wycieczki, opiekunów lub przewodników. 

5. Opiekunowie cały czas przebywają z podległymi im grupami. 

6. Należy przestrzegać punktualnego stawiania się w miejscach zbiórek.  

7. Zabrania się samowolnego oddalania od grupy. 

8. Zabrania się przemieszczania się po autokarze i podróżowania w pozycji stojącej, 

    blokowania zamków, otwierania drzwi i samodzielnego otwierania okien w czasie      

podróży. 

9. Wszelkie spożywanie posiłków zalecane jest na wyznaczonych postojach.  

W przypadku spożywania posiłku w autokarze zaleca się szczególną dbałość  

o porządek i czystość. 

10. Zabrania się spożywania i posiadania wszelkich używek (alkohol, papierosy, 

narkotyki); w przypadku stwierdzenia posiadania ich lub spożycia, kierownik 

wycieczki jest zobowiązany do powiadomienia dyrekcji szkoły i rodziców. 

11. Należy zachowywać się stosownie do miejsca pobytu (nie śmiecić, nie krzyczeć, nie 

niszczyć przyrody, nie płoszyć zwierząt, zachować powagę w miejscach kultu 

religijnego i miejscach pamięci). 

12. W miejscach noclegowych należy przestrzegać wewnętrznych regulaminów 

ośrodków wypoczynkowych (cisza nocna, porządek). 

13. Dbać o bezpieczeństwo swoje i innych uczestników wycieczki. 

14. Kąpiel w akwenach możliwa jest tylko za zgodą i pod opieką opiekuna. 

15. Każdy uczestnik wycieczki powinien być wyposażony w odpowiedni strój  

i ekwipunek (w zależności od rodzaju wycieczki). 

16. Uczestnicy potwierdzają własnoręcznym podpisem fakt zapoznania się  

z regulaminem i zobowiązują się przestrzegać zawartych w nich zasad. 


