Regulamin wycieczek/wyjazdów i wyjść
Miejskiego Domu Kultury „KOSZUTKA”

1. Opiekę nad uczestnikami wyjścia sprawuje się zaczynając od godziny wyznaczonego
czasu zbiórki, a kończy się w momencie powrotu do MDK „KOSZUTKA” i odebrania
przez rodziców/opiekunów ostatniego uczestnika wyjścia.
2. W czasie załamania warunków pogodowych wyjście może być odwołane.
3. Uczestnicy podczas wyjścia nie mają „czasu wolnego”.
4. Prowadzenie grup po ulicach, drogach i terenach publicznych powinno odbywać się
zgodnie z przepisami ruchu drogowego.
5. Każdy uczestnik wycieczki/wyjścia zobowiązany jest:
a) posiadać ubiór (w szczególności buty) odpowiedni do miejsca i warunków
atmosferycznych;
b) zachować szczególną ostrożność przy przechodzeniu przez jezdnię,
c) zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny;
d) stosować się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez opiekunów oraz
kierownika wycieczki;
e) nie oddalać się od grupy;
f) kulturalnie odnosić się do kierownika wycieczki, opiekunów, kolegów i innych osób;
g) nie śmiecić, nie niszczyć zieleni, nie płoszyć zwierząt;
h) zgłaszać opiekunom wszystkie zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo swoje
i kolegów;
i) dbać o czystość, ład i porządek w miejscach, w których się przebywa;
j) w przypadku jakichkolwiek dolegliwości natychmiast zgłosić niedyspozycję
wychowawcy;
k) nie wsiadać do autokaru/autobusu lub nie wysiadać z autokaru/autobusu bez zgody
wychowawcy;
l) w czasie jazdy autokarem/autobusem podporządkować się poleceniom wychowawcy
m) stosować się do regulaminu miejsca docelowego wycieczki/wyjścia (pływalni, parku
lub innego docelowego miejsca wycieczki/wyjścia).

6. Za uszkodzenia wyposażenia w autokarze/autobusie odpowiedzialność ponoszą
rodzice/opiekunowie, którzy zobowiązani są do pokrycia kosztów naprawy.
7. Podczas korzystania z pływalni należy:
a) skorzystać przed wejściem do basenu z natrysku;
b) stosować się do znaków informacyjnych, nakazu i zakazu umieszczonych na
pływalni;
c) stosować się do poleceń oraz sygnałów dźwiękowych ratowników i
pracowników pływalni, a także komunikatów podawanych przez głośniki oraz
tablicę elektroniczną.
8. Nie wolno:
a) skakać do wody z rozbiegu;
b) biegać po obrzeżach niecki basenowej;
c) wynosić i konsumować żywności na terenie obiektu
d) skakać do wody z brzegów basenów, a ze słupków startowych bez zgody
ratownika;
e) pływać w poprzek torów pływackich;
f) zatykać ciałem i manipulować przy kratkach urządzeń pobierających wodę.

Zapoznałem/am się z regulaminem wycieczek/wyjazdów i wyjść oraz ich programem
Lp.
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