
 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 5 

 (pieczęć placówki)  

 

REGULAMIN PUNKTU NOCLEGOWEGO 

 

Adres punktu noclegowego………………………………………………………………… 

Czas zakwaterowania:  

(godzina zameldowania na miejscu) ………………. 

(godzina wymeldowania) ………………. 

Opis warunków noclegowych:................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………….... 

(np. budynek piętrowy, ilość miejsc noclegowych w pokoju, dostęp do łazienek, natrysków                      

i kuchni samoobsługowej). 

 

1. Podczas trwania wyjazdu młodzież podlega bezpośredniej opiece opiekuna wyjazdu i ma 

obowiązek bezwzględnie podporządkować się jego poleceniom (od momentu zbiórki aż do 

czasu jego zakończenia – zgodnie z harmonogramem wyjazdu). Wyjątek stanowi cisza 

nocna w godz. 22.00–6.00. W czasie ciszy nocnej młodzież podlega opiece pośredniej 

opiekunów, gdyż uczestnicy wyjazdu nocują w pokojach………………………………. .  

2. Dyżury nauczycieli:  

22.00–2.00 .........................................................................................  

2.00–4.00 ........................................................................................... 

4.00–6.00 ...........................................................................................  

5. W punkcie noclegowym obowiązuje cisza nocna w godz. 22.00–6.00. Zakłócanie ciszy 

nocnej może być podstawą do usunięcia z obiektu, po uprzednim wezwaniu 

rodzica/prawnego opiekuna  do odebrania dziecka.  

6. Uczestnicy wyjazdu są zobowiązani do przestrzegania zasad BHP, ppoż. podczas trwania 

całego wyjazdu, a w szczególności podczas pobytu w zakwaterowanych pokojach. 

7. Bezwzględnie obowiązuje zakaz samodzielnego organizowania przez uczestników 

wycieczki form zabawy/rozrywki bez wcześniej uzyskanej zgody opiekunów wycieczki, 

szczególnie w czasie ciszy nocnej. 

8. Uczestnicy w przypadku samodzielnie przygotowywanych posiłków zachowują szczególną 

ostrożność oraz przestrzegają zasad higieny. Posiłki te przygotowywane są w miejscach do 

tego przeznaczonych – kuchnia, stołówka; tam też są spożywane. Uczestnicy wyjazdu 

chcący skorzystać z wrzątku muszą o tym fakcie poinformować opiekuna wyjazdu, który 

im go przygotuje.   

9. Rodzice/prawni opiekunowie informują kierownika wycieczki bądź opiekunów                                  

o ewentualnych dolegliwościach dziecka i stosowanych lekach.  

10. Rodzice/prawni opiekunowie zapewniają swojemu dziecku wymagane wyposażenie, 

odzież, buty oraz inne przedmioty, wskazane przez kierownika wycieczki lub opiekunów.  

11. Rodzice/prawni opiekunowie mają świadomość, iż w razie zniszczenia, zdewastowania 

przez ich dziecko sprzętu lub innych przedmiotów, urządzeń – ponoszą odpowiedzialność 

materialną.  
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12. Palenie tytoniu, picie alkoholu, zażywanie środków odurzających przez młodzież jest na 

terenie punktu noclegowego oraz poza nim kategorycznie zabronione pod karą 

natychmiastowego opuszczenia punktu noclegowego i zakończenia wycieczki – po 

telefonie do rodziców/prawnych opiekunów i odebraniu przez nich ucznia. 

13. Opiekunowie nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w miejscu 

noclegowym.  

14. O wszelkich próbach nieprzestrzegania regulaminu punktu noclegowego dotyczących 

usunięcia ucznia z wycieczki oraz mających wpływ na bezpieczeństwo innych jej 

uczestników, kierownik wycieczki ma obowiązek niezwłocznego poinformowania 

dyrektora szkoły. 

 

 

 

……………………………………………….. 

                                                                                      data i podpis kierownika wycieczki                                            

 

 

 

 

 

 

 


