
REGULAMIN UCZESTNIKÓW – SALEZ – BIAŁA SZKOŁA 2020 

1. Uczniowie dostarczają kierownikowi wycieczki pisemną zgodę od rodziców na udział w Białej Szkole.

2. W czasie Białej Szkoły obowiązują uczniów postanowienia statutu szkoły i przepisy bezpieczeństwa.

3. Uczniowie mają obowiązek stosować się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych
przez opiekunów, przewodników lub instruktorów jazdy na nartach (snowboardzie).

4. Obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków,
czy też innych środków psychoaktywnych, a także posiadania w/w substancji.

5. Niedopuszczalne jest samowolne oddalanie się od grupy i samodzielne opuszczanie ośrodka.

6. Należy przestrzegać przepisów ruchu drogowego i zachowywać ostrożność na ulicach
i w innych miejscach, w których może grozić jakiekolwiek niebezpieczeństwo. W czasie postoju 
autokaru na parkingu należy ściśle przestrzegać zaleceń kierownika wycieczki

7. Uczestników wycieczki obowiązuje odpowiedni strój uzależniony od charakteru wycieczki.

8. Uczestników wycieczki obowiązuje punktualność .

9. W przypadku wyjazdów na basen oraz podczas zwiedzania muzeów, parków krajobrazowych
itp.  uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania regulaminów tych obiektów.

10. W miejscu zakwaterowania należy przestrzegać regulaminu placówki.

11. Przestrzegać godzin ciszy nocnej.

13. Dbać o czystość, ład i porządek w miejscach, w których się przebywa, a także punktualność
w realizowanych, zgodnie z programem, spotkaniach i wydarzeniach.   

14. W przypadku złego samopoczucia uczeń zgłasza się do kierownika wycieczki lub opiekuna

13.  W przypadku nieprzestrzegania  regulaminu,  będą wyciągane konsekwencje  zgodnie  ze  statutem
szkoły,  oraz w uzasadnionych przypadkach odebranie z wycieczki  ucznia  przez rodziców bez zwrotu
kosztów  wycieczki.  Wobec  uczestników,  którzy  nie  przestrzegają  regulaminu  i  zasad  przepisów
bezpieczeństwa, będą wyciągnięte konsekwencje zgodnie z kryteriami ocen zachowania zawartych w
wewnątrzszkolnym  systemie  oceniania.  W  przypadku  rażącego  naruszenia  przez  ucznia  regulaminu
Białej Szkoły zawiadamia się jego rodziców (prawnych opiekunów) oraz dyrektora szkoły. Rodzice (prawni
opiekunowie) zobowiązani są do natychmiastowego odebrania dziecka z wycieczki.

14.  Osoby  jeżdżące  na  nartach  czy  snowboardzie  bezwzględnie  realizują  polecania  opiekunów;
obowiązkowo w czasie przebywania na stoku mają na ręce założoną identyfikującą opaskę „Ski-Salez”
(osoby bez opasek będą usuwane ze stoku i będą miały dzień przerwy w korzystaniu ze stoku); jeżdżą
wyłącznie na określonych przez opiekunów stokach;  istnieje  całkowity  zakaz jazdy w lesie  pomiędzy
drzewami.

ks. Jerzy Babiak, dyrektor szkoły 


