Załącznik nr 2 do
Regulaminu Zespołu

Regulamin wyjazdów
1. Uczestnicy wyjazdu punktualnie zgłaszają się w wyznaczonym miejscu zbiórki.
2. Kierownik wyjazdu sprawdza listę obecności.
3 .Każdy uczestnik wyjazdu zobowiązany jest:
1) przestrzegać postanowień regulaminu Zespołu, regulaminu wyjazdu,
2) przestrzegać zasad obowiązujących w autokarze, pociągu i samolocie, a w
szczególności zająć wskazane miejsce, zapiąć pasy (jeżeli są na wyposażeniu
danego środka komunikacji), nie wstawać z miejsca i nie spacerować w czasie
jazdy, nie stawać i nie klękać na siedzeniach,
3) przestrzegać przepisów przeciwpożarowych, zachowywać się ostrożnie na ulicach
i w innych miejscach gdzie może grozić jakiekolwiek niebezpieczeństwo,
4) posiadać legitymację szkolną, ważny paszport lub dowód osobisty,
5) posiadać kartę ubezpieczenia zdrowotnego NFZ, jeżeli wyjazd jest do krajów UE,
6) odpowiednio przygotować stroje taneczne i rekwizyty,
7) wykonywać polecenia oraz dostosować się do nakazów i zakazów wydawanych
przez kierownika wyjazdu, opiekunów, przewodników, kierowców,
8) zachowywać się w sposób kulturalny i zdyscyplinowany oraz dbać o dobre imię
Zespołu,
MDK
i Rzeczpospolitej Polskiej,
9) informować kierownika wyjazdu, opiekunów o jakichkolwiek sytuacjach
niebezpiecznych mogących zagrażać życiu lub zdrowiu uczestników wyjazdu,
10) zgłaszać opiekunom wszelkie objawy złego samopoczucia,
11) uczestników wyjazdu obowiązuje zakaz palenia papierosów, e papierosów,
zażywania narkotyków, środków odurzających oraz spożywania napojów
alkoholowych,
12) dbać o swój bagaż i pieniądze, o powierzone na czas wyjazdu mienie Zespołu,
13) nie oddalać się od grupy, oddalenie się od grupy jest dozwolone jedynie za wiedzą
i zgodą kierownika wyjazdu lub opiekuna;
14) dbać o czystość, ład i porządek w miejscach, których się przebywa,
15) przestrzegać programu wyjazdu, ustalonych godzin posiłków, zbiórek i innych
zajęć,
16) dostosować się do obowiązujących w miejscach zakwaterowania regulaminów,
17) nie opuszczać samowolnie miejsca zakwaterowania.
4. W bagażu prywatnym uczestnik powinien mieć środki higieny osobistej, leki które stale
przyjmuje wraz z informacją jak powinny być dawkowane, niezbędną odzież dostosowaną
do miejsca i czasu trwania wyjazdu, wygodne obuwie.

5. Aparaty fotograficzne, telefony komórkowe oraz inne cenne przedmioty uczestnicy
zabierają na wyjazd na własną odpowiedzialność. Uczestnicy korzystają z telefonów,
aparatów fotograficznych w czasie wyznaczonym przez kierownika wyjazdu lub opiekuna.
6.Każdy uczestnik obowiązany jest dbać o swój bagaż i pieniądze, o zabrane na wyjazd
stroje
taneczne
i rekwizyty. Za szkody wyrządzone przez uczestnika wyjazdu odpowiedzialność ponosi
uczestnik, a w przypadku gdy jest niepełnoletni jego rodzice/opiekunowie prawni.
7.Organizator, kierownik wyjazdu i opiekunowie nie ponoszą odpowiedzialności za
zgubione, zniszczone przez uczestników rzeczy.
8.Uczestnik wyjazdu naruszający regulamin wyjazdu, regulamin Zespołu może zostać
wydalony z miejsca pobytu grupy na koszt rodziców/opiekunów prawnych.
9.Wobec uczestników, którzy nie przestrzegają regulaminu wyjazdu, regulaminu Zespołu
będą wyciągnięte konsekwencje określone w regulaminie Zespołu i Statucie MDK.
10.Rodzice/opiekunowie prawni uczestników wyjazdu, na zebraniu ogólnym
postanowić o nie zabieraniu wyjazd telefonów komórkowych.

mogą

11.Decyzję o wyborze zakresu ubezpieczenia na czas wyjazdu oraz o wyborze firmy
ubezpieczeniowej podejmują rodzice/opiekunowie prawni uczestników wyjazdu.
12. Rodzice/opiekunowie prawni, którzy nie wyrażają zgody na samodzielny powrót dzieci
do domu po zakończonym wyjeździe, zobowiązani są do odebrania dzieci z miejsca
zakończenia wyjazdu podanego przez organizatora.

Zapoznałem/am się z regulaminem wyjazdu i zobowiązuję się do jego przestrzegania.

podpis rodziców /opiekunów prawnych

Gorzów Wlkp. dnia …………………,,

podpis uczestnika wyjazdu

