
REGULAMIN WYJAZDU POZA GRANICE RP z 
ZESPOŁEM TAOCA LUDOWEGO MALI GORZOWIACY 

 
1. Uczestnicy wyjazdu zgłaszają się dnia 1.09.2021 o godzinie. 9:30 ul. Teatralna 8, na miejsce zbiórki, gdzie 

kierownik wyjazdu sprawdza listę obecności.  
2. Powrót planowany jest na dzieo 9.09.2021 godz. 2:30 ul. Teatralna 8.  
3. Rodzice lub prawni opiekunowie zobowiązani są do właściwego wyposażenia uczestnika wyjazdu w tym: 

ważny paszport lub dowód osobisty, inne stosowne i wymagane dokumenty, a także w stosowne 
obuwie i odzież, lekarstwa, które dziecko stale przyjmuje z opisem w jaki sposób lub z odpowiednią 
informacją od lekarza, do odpowiedniego przygotowania strojów ludowych i innych rekwizytów. 
Uczestnik nie przygotowany do wyjazdu  może byd odesłany do domu nawet z miejsca zbiórki. 
 
PODSTAWOWE OBOWIĄZKI UCZESTNIKA WYJAZDU 
1. Uczestnik zobowiązany jest do: 

 Przestrzegania regulaminu wyjazdu. 

 Przestrzegania procedur, zasad i innych wymagao związanych z Covid i pandemią. 

 Przestrzegania postanowieo, przepisów i regulaminów obowiązujących w autokarze, pociągu i 
samolocie  oraz w miejscach realizacji programu wyjazd (m.in. przepisów przeciwpożarowych, 
komunikacyjnych, poruszania się po drogach publicznych), przepisów poruszania się w mieście 

 W środkach transportu: zająd wskazane miejsce, zapiąd pasy, nie wstawad z miejsca i nie 
spacerowad w czasie jazdy, nie stawad i nie klękad na siedzeniach, nie wychylad się przez okno 
oraz nie zaśmiecad pojazdu, nie spożywad posiłków w czasie jazdy autokarem.  

 Przestrzeganie programu wyjazdu, szczególnie ustalonych godzin posiłków, zbiórek  
i innych zajęd 

 zachowywania się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny, przestrzegania zasad kultury osobistej 
oraz dbanie o dobre imię Zespołu Mali Gorzowiacy, Młodzieżowego Domu Kultury i 
Rzeczpospolitej Polskiej. 

 Informowania wychowawcy, kierownika wyjazdu o złym samopoczuciu i problemach zdrowotnych 

 dbania o powierzone kostiumy, swoje dokumenty, cenne rzeczy (aparaty, telefony komórkowe, 
inne) bagaż i pieniądze.  
 

2. Niedopuszczalne jest samowolne oddalanie się od grupy. Oddalenie się od grupy jest dozwolone 
jedynie za wiedzą i zgodą kierownika wyjazdu lub wychowawcy.  

3. Uczestnik wyjazdu podlega opiekunom i jest zobowiązany do bezwzględnego wykonywania poleceo 
kierownika wyjazdu i opiekunów oraz innych osób odpowiadających za życie i zdrowie uczestnika 
wyjazdu. 
Zobowiązany jest uczestniczyd we wszystkich imprezach organizowanych przez opiekunów, festiwal. 

4. Na wyjeździe obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu, zażywania narkotyków i  wszelkich 
środków odurzających. 

5. Dla osób pełnoletnich w sprawie palenia papierosów mają zastosowanie przepisy  Ustawy z dnia 15 
listopada 2011 o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. 
U. z 2010 r. Nr 81 poz. 529) oraz stosowad się do przepisów w tym zakresie kraju, w którym przebywa 
uczestnik wyjazdu. 

6. Po wcześniejszym poinformowaniu wychowawcy Uczestnik może sam dawkowad sobie leki na 
podstawie pisemnego oświadczenia rodziców (prawnych opiekunów) lub zaleceo lekarza.   

7. Wszyscy  uczestnicy  wyjazdu poczuwają się do współodpowiedzialności za dyscyplinę i porządek  oraz  
do  zachowana nie narażającego bezpieczeostwa własnego i innych. 

8. Za szkody wyrządzone podczas pobytu na wyjeździe przez niepełnoletniego uczestnika 
odpowiedzialnośd materialną ponoszą  rodzice (prawni opiekunowie).   

9. Wobec uczestnika, który łamie Regulamin, zostanie wdrożona procedura   
określona w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz Statucie MDK i Regulaminie Zespołu. 
O zdarzeniu zostaną niezwłocznie (telefonicznie) powiadomieni rodzice (prawni opiekunowie).  

10. Uczestnik naruszający regulamin wyjazdu może byd wydalony z miejsca pobytu grupy  na koszt 
rodziców (prawnych opiekunów). W przypadku gdy uczestnik wyjazdu  nie jest pełnoletni rodzice 
(prawni opiekunowie) zostaną również obciążeni kosztami podróży opiekuna, który będzie eskortował  
wydalonego uczestnika do miejsca zamieszkania. 

 
       Gorzów Wlkp.,.................            Podpis rodziców lub prawnych opiekunów                Podpis uczestnika wyjazdu 


