REGULAMIN WYJAZDU KRAJOZNAWCZO-TURYSTYCZNEGO
DO PODDĄBIA W DNIACH 4-6 WRZESNIA 2018
Jako uczestnik biwaku zobowiązuję się do przestrzegania poniższego regulaminu:
1.

Podporządkowania się zasadom wyjazdu i wypoczynku zorganizowanego oraz ogólnych zasad współżycia społecznego
i dobrego wychowania.
2. Dołożenia wszelkich starań w celu prawidłowej realizacji programu pobytu i aktywnego udziału we wszystkich
działaniach oraz realizacji programu zgodnie z przygotowanym harmonogramem.
3. Nie opuszczania grupy bez uzyskania zgody opiekuna grupy.
4. Przestrzegania ciszy nocnej obowiązującej od godz. 22.00 do godz. 6.00 dnia następnego.
5. Podczas biwaku obowiązuje zakaz:
a) palenia tytoniu i papierosów elektronicznych,
b) posiadania oraz spożywania alkoholu,
c) posiadania oraz zażywania innych niedozwolonych prawem środków odurzających pod jakąkolwiek postacią,
d) kąpieli w morzu i podejmowania innych ryzykownych zachowań,
e) posiadania przedmiotów mogących stanowić niebezpieczeństwo dla innych uczestników biwaku.
6. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe z jego winy.
7. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności materialnej za przedmioty zagubione należące do uczestników.
8. W przypadku nieprzestrzegania postanowień regulaminu mogą zostać wyciągnięte konsekwencje dyscyplinarne zgodne
z Statutem II LO w Słupsku.

………………………………………………………
(własnoręczny podpis uczestnika)

………………………………………………………
(podpis rodzica / opiekuna prawnego)

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego ucznia
Wyrażam zgodę na udział mojej córki/mojego syna .............................................................................................................................
uczennicy/ ucznia klasy .................. w wyjeździe krajoznawczo-turystycznym do Poddąbia w dniach od 4. do 6. września 2018 r.
Jednocześnie zobowiązuję się do pokrycia kosztów biwaku oraz do zapewnienia dziecku transportu do i ze szkoły w dniach
rozpoczęcia i zakończenia imprezy.
Ponadto oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z regulaminem biwaku i akceptuję jego postanowienia.
Numer telefonu rodzica: ............................................................
..........................................................................
Czytelny podpis rodzica (prawnego opiekuna)
1.
2.

W terminie do 20. sierpnia 2018 r. należy dokonać wpłaty należności za wyjazd w kwocie 190 zł na konto Rady
Rodziców II LO nr 16 2030 0045 1110 0000 0144 2110
(WAŻNE: Jako tytuł przelewu należy wpisać imię i nazwisko uczennicy/ucznia oraz klasę)
Niniejszą zgodę wraz z podpisanym regulaminem należy złożyć u wychowawcy klasy w dniu rozpoczęcia roku
szkolnego 3. września 2018 r.

Informacje dotyczące wyjazdu:







miejsce pobytu: Ośrodek Wypoczynkowy Lazur, ul. Promenada Słońca 7, 76-270 Poddąbie, nr telefonu: 598 461 335.
663 670 703.
Wyjazd uczestników autobusami spod szkoły 4 września w godzinach:
o Klasy III LO i III Gimnazjum – godz. 11.00
o Klasy I i II LO – godz. 12.00
Powrót uczestników pod szkołę 6 września w godzinach:
o ok. godz.13.30-13.45
program i regulamin biwaku – dostępny w panelu „Ogłoszenia” w systemie Librus oraz na stronie internetowej szkoły:
www.lo2.slupsk.pl

