
REGULAMIN  WYMIANY ZE SZWECJĄ UCZNIÓW II LO W GDYNI, 

w kwietniu i maju 2021 roku. 

 
Zasady ogólne 

 

Podczas wymiany obowiązuje regulamin szkoły. Należy pamiętać, że szczególnie na wycieczce zagranicznej 

reprezentujemy nie tylko szkołę ale i kraj. 

Każdy uczestnik wycieczki zobowiązany jest: 

1.Zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny. 

2.Stosować się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez opiekunów lub przewodników. 

3.Nie oddalać się od grupy bez wyraźnego zezwolenia opiekuna. 

4.Przestrzegać przepisów ruchu drogowego i zachowywać ostrożność na ulicach i w innych miejscach, w których może 

grozić jakiekolwiek niebezpieczeństwo. 

5.Kulturalnie odnosić się do opiekunów, kolegów i innych osób. 

6.Traktować z należytym respektem obiekty zabytkowe i eksponaty muzealne. 

7.Nie śmiecić, nie niszczyć zieleni, nie płoszyć zwierząt. 

8.W miejscach noclegowych w kabinach na promie postępować zgodnie z obowiązującym tam regulaminem.  

9.    Posiadać dowód osobisty lub paszport. 

 

Zasady szczegółowe 

Na promie  
  

1.Śmieci wyrzucamy do przygotowanych koszy lub pojemników.  

3.Podczas rejsu słuchamy objaśnień nauczyciela, nie wychodzimy samodzielnie na pokład zewnętrzny, nie hałasujemy.  

4.Wszelkie niedyspozycje związane z samopoczuciem zgłaszamy natychmiast nauczycielowi.  

 

Podczas zwiedzania 

1.Podczas zwiedzania obiektów zabytkowych, muzeów, wystaw nie dotykamy eksponatów, uważnie słuchamy 

objaśnień przewodnika lub nauczyciela.  

2.Nie oddalamy się od grupy. 

3.W zwiedzanych obiektach nie hałasujemy, nie spożywamy żadnych pokarmów, nie siadamy w miejscach do tego nie 

przeznaczonych.  

4.Podczas zwiedzania obiektów sakralnych dostosowujemy się do regulaminu obowiązującego w tym obiekcie 

(odpowiedni strój, zachowanie ciszy). 

5.Na miejsca zbiórek przychodzimy zawsze punktualnie.  

 

Na trasie  

1.Na trasie prowadzi przewodnik lub nauczyciel. Idziemy zwartą grupą. Niedopuszczalne jest wyprzedzanie 

przewodnika, ani też pozostawanie za opiekunem zamykającym grupę.  

2.Nigdy bez zezwolenia opiekuna nie oddalamy się od grupy. 

3.Tempo marszu oraz czas i miejsce odpoczynku wyznacza przewodnik lub nauczyciel.  

4.Podczas wędrówki staramy się iść rytmicznie, nie hałasujemy, nie śmiecimy, nie chodzimy na skróty, nie niszczymy 

przyrody żywej i nieożywionej, słuchamy uważnie objaśnień przewodnika. 

5.Nie używamy sprzętu głośno grającego.  

 

 

 

 

Podczas wycieczek obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, spożywania napojów 

alkoholowych oraz innych substancji szkodliwych. 

 

Osoba łamiąca regulamin wycieczki, łamie jednocześnie regulamin szkoły, w związku z czym 

może zostać ukarana w sposób przewidziany w statucie szkoły. 

 

Prowadzący wymianę: Anna Ćwiklińska-Rutka, tel 608 381 003, cwikrut@wp.pl 
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