
Regulamin Wycieczki Jednodniowej

Miasteczko Twinpigs 09.08.2018 oraz 23.08.2018

1. Relacje uczestnik wycieczki – uczestnik wycieczki
a. Szanujemy potrzebę prywatności
b. Pamiętamy o pojęciu „cudza własność”
c. Dbamy o przyjazna atmosferę tak, aby nikt nie czuł się samotny i 

wyobcowany
d. Nie stosujemy przemocy
e. Uznajemy istnienie odmiennego zdania

2. Relacje uczestnik wycieczki – opiekun , opiekun – uczestnik wycieczki
a. Szanujemy się nawzajem
b. Uczestników obowiązuje stosowanie się do poleceń opiekunów

3. Każdy uczestnik wycieczki zobowiązany jest:
a. Zapoznać się z zasadami regulaminy wycieczki oraz bezwzględnie się 

do nich stosować
b. Zapoznać się z harmonogramem wycieczki oraz bezwzględnie go 

przestrzegać
c. Wykonywać polecenia oraz dostosować się do nakazów i zakazów 

wydawanych przez organizatorów (opiekunowie, kierownik, przewodnik,
kierowca, pilot)

d. Zachowywać się w sposób kulturalny i zdyscyplinowany. Twoje 
zachowanie może mieć wpływ na bezpieczeństwo innych osób.

e. Nie oddalać się od grupy.
f. Przestrzegać zasad poruszania się po drogach, transportu zbiorowego, 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
g. Informować opiekunów o jakichkolwiek sytuacjach niebezpiecznych 

mogących zagrażać życiu i zdrowiu uczestników wycieczki
h. Zgłaszać opiekunowi wycieczki wszelkie objawy złego samopoczucia.
i. Dostosować się do obowiązujących w obiektach regulaminów
j. Dbać o czystość ład i porządek w miejscach w których się przebywa.
k. Kulturalnie odnosić się do opiekunów, kolegów i innych osób
l. Pomagać słabszym i mniej sprawnym
m. Bezwzględnie przestrzegać zakazu palenia papierosów, picia 

alkoholu, zażywania narkotyków oraz innych środków 
odurzających

4. Uczestnicy wycieczki pieniądze, telefony i urządzenia multimedialne  zabierają
na własną odpowiedzialność

5. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania 
wszelkich zdjęć przedstawiających uczestników wycieczki. Mogą one być 
wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie ich w katalogach 
oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak 
również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością 
prowadzoną przez Organizatora.



6. Opiekun zobowiązany jest do dostarczenia na zbiórkę, podpisaną zgodę na 
wycieczkę, co jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.


