
Załącznik do zarządzenia nr 2/2022 

 Dyrektora Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury  

z dnia 17 stycznia 2022r.  

 

 

REGULAMIN WYCIECZEK/ WYJAZDÓW 

OBOWIĄZUJĄCY 

W TRZEBIATOWKIM OŚRODKU KULTURY 

 

 

 

§ 1 

 

Zasady ogólne 

 

1. Trzebiatowski Ośrodek Kultury (TOK) w ramach swojej działalności przewiduje 

organizację wycieczek/ wyjazdów dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 

2. Organizowane przez Trzebiatowski Ośrodek Kultury wycieczki/ wyjazdy mają na celu 

m.in: 

 aktywne spędzanie czasu wolnego podczas ferii, wakacji, 

 poznawanie kraju, tradycji, zabytków kultury i historii, 

 poznawanie kultury innych regionów, 

 poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia: społecznego, kulturalnego, 

 poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach. 

3. Zgodę na przeprowadzenie wycieczki/ wyjazdu wyraża Dyrektor TOK, poprzez 

podpisanie karty wycieczki/ wyjazdu i listy uczestników. 

 

§ 2 

 

Obowiązki kierownika wycieczki 

 

1. Kierownikiem wycieczki może być osoba z wykształceniem pedagogicznym lub 

posiadająca kurs opiekuna wycieczek wyznaczona przez Dyrektora TOK. 

2. Kierownik przygotowuje: 

 kartę wycieczki z oświadczeniem kierownika i opiekunów, listę uczestników 

wycieczki (co najmniej dwa egzemplarze)  

 pisemną zgodę rodziców wraz z  informacją o przetwarzaniu danych 

osobowych. 

3. Do zadań kierownika wycieczki należy: 

 opracowanie programu wycieczki, 

 sporządzenie kosztorysu wycieczki, 

 zapoznanie z regulaminem wycieczki rodziców/opiekunów dziecka, 

 zapoznanie z regulaminem wycieczki jej uczestników, 

 zapoznanie uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnienie 

warunków do ich przestrzegania, 

 sprawowanie nadzoru w zakresie bhp, 

 określenie zadań opiekuna wycieczki w zakresie: realizacji programu 

wycieczki, zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki, 

sposobu zachowania się w razie nieszczęśliwego wypadku, 

  zaopatrzenie w apteczkę pierwszej pomocy, 



 opieka nad uczestnikami biorącymi udział w wycieczce, 

 dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację 

wycieczki, 

 rozliczenia finansowe wycieczki po jej zakończeniu. 

4. Kierownik zobowiązany jest natychmiast informować Dyrektora TOK o zaistniałych 

wypadkach i pojawiających się problemach podczas wycieczki. 

 

§ 3 

Obowiązki opiekuna wycieczki 

 

1. Opiekunem wycieczki może być osoba z wykształceniem pedagogicznym lub inna 

osoba pełnoletnia wyznaczona przez Dyrektora TOK, którą łączy stosunek prawny  

z TOK. 

2. Do zadań opiekuna wycieczki należy: 

 sprawowanie opieki nad powierzonymi mu uczestnikami, 

 współdziałanie z kierownikiem w zakresie realizacji programu wycieczki, 

 sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu przez uczestników, ze 

szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, 

 wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika, 

 pouczenie uczestników o zasadach bezpieczeństwa i sposobie zachowania się 

w razie nieszczęśliwego wypadku. 

3. Opiekunowie potwierdzają własnoręcznym podpisem na karcie wycieczki przyjęcie 

odpowiedzialności za bezpieczeństwo powierzonych im dzieci. 

 

§ 4 

 

Podstawowe zasady bezpieczeństwa i opieki nad dziećmi podczas wycieczek/ wyjazdów. 

 

1. Na wycieczce organizowanej poza TOK w obrębie tej samej miejscowości, bez 

korzystania ze środków lokomocji opiekę nad grupą nie przekraczającą 30 uczniów 

sprawuje co najmniej 2 osoby. 

2. Na wycieczce organizowanej poza TOK przy korzystaniu ze środków lokomocji (np. 

autobus, bus, pociąg, rowery), 1 osoba powinna sprawować opiekę nad grupą do 10 

osób. 

3. Liczba opiekunów może ulec zmianie uwzględniając wiek, stan zdrowia, ewentualną 

niepełnosprawność, a także specyfikę programu wycieczek oraz warunków, w jakich 

będą się one odbywały. 

4. Wycieczki piesze na terenach górskich leżących na obszarach parków narodowych 

i rezerwatów przyrody, oraz leżących powyżej 1000 m n.p.m. mogą prowadzić 

wyłącznie przewodnicy turystyczni. 

5. Na terenach objętych bezpośrednią działalnością GOPR i TOPR wszystkie wydarzenia 

turystyczne i sportowe powinny być zgłoszone do tych instytucji, co najmniej na 14 

dni przed terminem rozpoczęcia. 

6. Zabrania się prowadzenia wycieczek z dziećmi podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi. 

W razie gwałtownego załamania się warunków pogodowych (szczególnie przy 

planowaniu wycieczek pieszych górskich), należy wycieczkę odwołać. 

7. Przed wyruszaniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdów oraz 

przybycia do punktu docelowego, opiekunowie powinni bezwzględnie sprawdzać stan 

liczbowy uczniów. 



8. W wycieczce nie mogą brać udziału uczestnicy, w stosunku do których istnieją 

przeciwwskazania lekarskie. 

9. Przed wyruszeniem na wycieczkę należy pouczyć jej uczestników o zasadach 

bezpieczeństwa i sposobie zachowania się w razie nieszczęśliwego wypadku. 

10. Podczas wycieczek/ wyjazdów należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpiecznego 

poruszania się po drogach. 

11. W wycieczkach rowerowych mogą brać udział dzieci i młodzież, którzy posiadają 

kartę rowerową. Długość trasy wynosi do 50 km dziennie. Z tyłu i przodu 

bezwzględnie jadą osoby dorosłe. Odległość od roweru do roweru nie powinna 

przekraczać 5m. Przerwa między grupami to co najmniej 150 m. Oznaczenia: z przodu 

biała chorągiewka, z tyłu wysunięty lizak zamontowany przy siodełku rowerowym. 

12. Uczestnicy wycieczek/ wyjazdów powinni być objęci ubezpieczeniem od następstw 

NW. 

13. W przypadku, gdy podczas trwania wycieczki/ wyjazdu miał miejsce wśród jego 

uczestników wypadek, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące postępowania  

w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych. 

14. Wycieczki/ wyjazdy powinny rozpoczynać i kończyć się w wyznaczonym  

w harmonogramie wycieczki/ wyjazdu miejscu. 

 

§ 5 

Obowiązki uczestników wycieczki 

 

 

1. Uczestnik wycieczki jest zobowiązany: 

 przybyć na miejsce zbiórki o wyznaczonej godzinie, 

 poinformować opiekuna wycieczki o ewentualnym złym samopoczuciu, 

 wykonywać polecenia kierownika, opiekunów, pilota i przewodnika, 

 w środkach transportu zająć miejsce wyznaczone przez opiekuna, 

 w czasie jazdy nie spacerować, nie stawać na siedzeniu, nie wychylać się przez okno, 

nie zaśmiecać pojazdu, 

 korzystać z urządzeń technicznych/ rekreacyjnych etc. zgodnie z ich przeznaczeniem i 

za zgodą opiekuna,  

 w czasie postoju i zwiedzania nie oddalać się od grupy bez zgody opiekuna, 

 zachowywać się zgodnie z ogólnymi zasadami dobrego wychowania i kultury, 

 dbać o bezpieczeństwo własne i innych, 

 traktować z należytym respektem zwiedzane obiekty i eksponaty, 

 uczestnik wycieczki zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania regulaminu 

wycieczki. 

2. Na wycieczce obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, picia alkoholu, 

używania narkotyków oraz innych środków odurzających. 

 

§ 6 

Postanowienia końcowe 
 

1. Wszyscy opiekunowie oraz uczestnicy wycieczki zobowiązani są zapoznać się z 

regulaminem i harmonogramem wycieczki/ wyjazdu. 

2. W razie wypadku uczestników wycieczki stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące 

postępowania w razie wypadków w placówkach publicznych. 

3. Uczestnik nie przestrzegający regulaminu nie będzie mógł korzystać z innych 

wycieczek organizowanych przez TOK. 



4. W przypadku naruszenia zasad określonych w §5 regulaminu, rodzice/ prawni 

opiekunowie będą zobowiązani do odebrania dziecka z wycieczki na własny koszt. 

5. Za szkody materialne i zdrowotne wynikłe z nieprzestrzegania regulaminu 

odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice/opiekunowie. 

6. Rodzice/ prawni opiekunowie ponoszą odpowiedzialność prawną za wypadek do 

jakiego dochodzi, gdy ich dziecko nie przestrzega regulaminu wycieczki, regulaminu 

obiektów lub miejsc, w których przebywa. 

7. Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku uczestnika 

wycieczki skutkuje brakiem możliwości udziału w wycieczce. 

8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają inne 

przepisy powszechnie obowiązujące. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

KARTA WYCIECZKI 

 

Cel i założenia programowe wycieczki ....................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

Trasa wycieczki ........................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

Termin ....................................................... ilość dni .................. 

 

Przedział wiekowy uczestników ................................................................................................. 

Liczba uczestników ..................................................................................................................... 

Kierownik (imię i nazwisko) ....................................................................................................... 

Liczba opiekunów ....................................................................................................................... 

Środek lokomocji......................................................................................................................... 

 

OŚWIADCZENIA 

1. Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów dotyczących zasad bezpieczeństwa na 

wycieczce dla dzieci i młodzieży. 

2. Zapoznałem/am się i w pełni akceptuję Regulamin Wycieczek/ wyjazdów obowiązujący w 

Trzebiatowskim Ośrodku Kultury w Trzebiatowie . 

 

 

 

Opiekunowie wycieczki                                                                     Kierownik wycieczki 

............................................................ ........................................... 

............................................................ 

........................................................... 

 

 

 

 


