
REGULAMIN IMPREZY TURYSTYCZNEJ „„Szlakami Suwalskiego Parku Krajobrazowego”” 
 
§1. Definicje 
1. Organizatorem imprezy jest Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ks. Jana 
Twardowskiego w Olecku. 
2. Uczestnikiem jest osoba wpisana na listę uczestników imprezy i potwierdzonej przez dyrektora szkoły. 
3. Kierownik wycieczki to osoba powołana przez dyrektora szkoły do prowadzenia wycieczki, sprawowania opieki 
nad uczestnikami, nadzoru nad realizacją imprezy. 
 
§2. Obowiązki uczestnika: 
1. Uczestnik ma obowiązek posiadania przy sobie wyposażenia turystycznego odpowiedniego do rodzaju turystyki 
kwalifikowanej, a w szczególności do posiadania odpowiedniego obuwia, okrycia wierzchniego, okrycia 
przeciwdeszczowego. 
2. Przestrzegania harmonogramu wycieczki,  
3. Uczestnik niepełnoletni może brać udział w imprezie tylko za pisemną zgodą rodziców 
4. Posiadania przy sobie stosownych leków zgodnie z zaleceniami lekarskimi 
5. Poinformowania kierownika wycieczki o schorzeniach mogących wpłynąć na zdrowie i życie uczestnika jak i 
innych uczestników oraz o zaleconych przeciwdziałaniach tym schorzeniom. 
6. Stosowania wszelkich środków bezpieczeństwa stosownych do rodzaju uprawianej turystyki zgodnie z ich 
instrukcjami i zaleceniami przedstawianymi przez obsługę lub kierownika 
7. Informowania kierownika o zagrożeniach dla życia lub zdrowia swojego lub innych uczestników imprezy. 
8. przestrzegania prawa kraju do którego wyjazd jest organizowany 
9. przestrzegania zasad kulturalnego zachowania i godnego reprezentowania szkoły poza jej terenem, w 
szczególności: 
- zakaz palenia tytoniu, posiadania i spożywania alkoholu i jakichkolwiek innych środków odurzających; 
- przestrzegania godzin ciszy nocnej w miejscu zakwaterowania i w czasie podróży; 
- utrzymywania czystości w środku transportu oraz miejscu zakwaterowania; 
- przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny; 
- dbałość o utrzymywanie porządku w miejscach użyteczności publicznej, a także troska o środowisko w trakcie 
pieszych wędrówek; 
- przestrzeganie zasad współpracy w zespole i pomocy koleżeńskiej; 
- bezwzględne, poprzedzające wyjazd poinformowanie kierownika wyjazdu o ewentualnych chorobach (w 
szczególności przewlekłych), dolegliwościach i związanych z nimi zaleceniami lekarza oraz o zażywanych lekach; 
- nie pozostawianie bagażu bez opieki w miejscach publicznych; 
- aktywne włączanie się w zajęcia organizowane przez opiekunów; 
- zakaz samowolnego oddalania się od grupy, opuszczania miejsca zakwaterowania bez uzyskania zgody opiekuna; 
- należytej dbałości posiadanego i powierzonego mienia oraz sprzętu będącego własnością uczestnika lub 
stanowiącego wyposażenie obiektu.  
- dostarczenie kierownikowi wyjazdu we wskazanym przez niego terminie zgody ustawowych opiekunów ucznia 
na udział w wyjeździe oraz ich oświadczenia o wyrażeniu zgody na udzielenie pomocy lekarskiej w przypadku 
zaistniałej potrzeby; 
10. przestrzegania regulaminów parków narodowych, rezerwatów przyrody i przepisów o ochronie przyrody a w 
szczególności: 
10.1. W parkach narodowych oraz w rezerwatach przyrody zabrania się: 
- pozyskiwania, niszczenia lub umyślnego uszkadzania roślin oraz grzybów; 
- użytkowania, niszczenia, umyślnego uszkadzania, zanieczyszczania i dokonywania zmian obiektów 
przyrodniczych, obszarów oraz zasobów, tworów i składników przyrody; 
- palenia ognisk i wyrobów tytoniowych oraz używania źródeł światła o otwartym płomieniu, z wyjątkiem miejsc 
wyznaczonych przez dyrektora parku narodowego, a w rezerwacie przyrody – przez regionalnego dyrektora 
ochrony środowiska, 
- zbioru dziko występujących roślin i grzybów oraz ich części, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych, 
- ruchu pieszego, rowerowego, narciarskiego i jazdy konnej wierzchem, z wyjątkiem szlaków i tras narciarskich 
wyznaczonych przez dyrektora parku narodowego 
- wspinaczki, eksploracji jaskiń lub zbiorników wodnych, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych 
- zakłócania ciszy 
- używania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego, uprawiania sportów wodnych i motorowych, pływania 
i żeglowania, z wyjątkiem akwenów lub szlaków wyznaczonych 
- biwakowania, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych 
- organizacji imprez rekreacyjno-sportowych – w parku narodowym bez zgody dyrektora parku narodowego, a w 
rezerwacie przyrody bez zgody regionalnego dyrektora ochrony środowiska 



10.2. W stosunku do gatunków dziko występujących roślin i grzybów objętych ochroną gatunkową zakazuje się: 
umyślnego niszczenia, umyślnego zrywania lub uszkadzania, niszczenia ich siedlisk lub ostoi. 
10.3. W stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową zakazuje się: 
- umyślnego zabijania, 
- umyślnego okaleczania i chwytania, 
- zbierania, pozyskiwania, przetrzymywania, posiadania lub preparowania okazów gatunków;  
- niszczenia siedlisk i ostoi; 
- niszczenia, usuwania lub uszkadzania gniazd, mrowisk, nor, legowisk, żeremi, tam, tarlisk, zimowisk lub innych 
schronień  
- umyślnego płoszenia i niepokojenia 
- umyślnego płoszenia lub niepokojenia w miejscach noclegu  
- fotografowania, filmowania i obserwacji, mogących powodować ich płoszenie lub niepokojenie 
10.4. Zakazuje się wstępu do lasów stanowiących: 
- uprawy leśne do 4 m wysokości; 
- powierzchnie doświadczalne i drzewostany nasienne; 
- ostoje zwierząt; 
- źródliska rzek i potoków; 
- obszary zagrożone erozją 
10.5. W lasach zabrania się: 
- zanieczyszczania gleby i wód; 
- zaśmiecania; 
- rozkopywania gruntu; 
- niszczenia grzybów oraz grzybni; 
- niszczenia lub uszkadzania drzew, krzewów lub innych roślin; 
- zbierania płodów runa leśnego w oznakowanych miejscach  
zabronionych; 
- biwakowania poza miejscami wyznaczonymi przez właściciela lasu lub nadleśniczego; 
- puszczania psów luzem; 
10.6. W lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się 
działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności: 
- rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego; 
- korzystania z otwartego płomienia; 
11. Przestrzegania przepisów wypoczynku nad akwenami a w szczególności: 
11.1. Na „kąpieliskach” i „pływalniach”: 
- osoby pozostające pod opieką szkoły lub placówki mogą pływać oraz kąpać się tylko w obrębie "kąpielisk" 
i "pływalni" w rozumieniu przepisów określających warunki bezpieczeństwa osób przebywających w górach, 
pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne, 
- zapoznania się z regulaminem „kąpieliska” i „pływalni” oraz jego przestrzegania, 
- stosowania się do znaków, tablic, informacji i ostrzeżeń na „kąpieliskach” i „pływalniach”, 
-zapoznania się i dostosowania swoich planów aktywności do umiejętności, 
- użytkowania sprzętu odpowiedniego do rodzaju podejmowanej aktywności, sprawnego technicznie i zgodnie z 
jego przeznaczeniem i zasadami użycia oraz aktualnych warunków atmosferycznych; 
- nigdy nie wolno wchodzić do wody po spożyciu alkoholu, w okresach złego samopoczucia skakać nagle do wody 
po rozgrzaniu ciała na słońcu lub po wysiłku fizycznym a także bezpośrednio po posiłku, 
- nie wolno kąpać się po zachodzie słońca, 
- nie wolno skakać do nieznanej wody, 
- nie wolno wszczynać fałszywych alarmów, 
11.2. Podczas uprawniania sportów wodnych: 
- niedopuszczalne jest używanie łodzi i kajaków podczas silnych wiatrów, 
- stosowania wyposażenia i sprzętu ratunkowego będącego wyposażeniem sprzętu pływającego, 
- użytkowania sprzętu odpowiedniego do rodzaju podejmowanej aktywności, sprawnego technicznie i zgodnie z 
jego przeznaczeniem i zasadami użycia oraz aktualnych warunków atmosferycznych; 
11.3. Jeśli kąpieliska i pływalnie nie spełniają ustawowych wymagań kierownik może podjąć decyzję o 
bezwzględnym zakazie wstępu do wody. Uczestnicy mają obowiązek dostosowania się do powyższego zakazu. 
11.4. Zarządzający wyznaczonym obszarem wodnym lub osoba przez niego upoważniona może nie wpuścić na ten 
obszar osoby lub żądać opuszczenia przez nią tego obszaru, jeśli zachowanie osoby wyraźnie wskazuje, że 
znajduje się ona w stanie nietrzeźwości lub jest pod wpływem środka odurzającego. 
11.5. Nigdy nie wolno pływać w miejscach zakazanych o czym informują odpowiednie tablice, a także na 
odcinkach szlaków żeglugowych w pobliżu urządzeń i budowli wodnych. 
12. Przestrzegania przepisów wypoczynku i turystyki w terenie górskim, a w szczególności: 



- dostosowania swoich planów aktywności do umiejętności, aktualnych warunków atmosferycznych, prognozy 
pogody, komunikatu lawinowego dla danego obszaru i zastosowania się do zaleceń i ograniczeń wynikających z 
ogłoszonego stopnia zagrożenia lawinowego oraz z panujących i przewidywanych warunków atmosferycznych; 
- użytkowania sprzętu odpowiedniego do rodzaju podejmowanej aktywności, sprawnego technicznie i zgodnie z 
jego przeznaczeniem i zasadami użycia; 
- bezzwłocznego informowania podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa górskiego o zaistniałym 
wypadku lub zaginięciu osoby. 
- stosowania się do znaków nakazu i zakazu 
13. W przypadku zwiedzania obiektów zabytkowych uczestnik na obowiązek zapoznać się z regulaminem 
zwiedzania obiektu i bezwzględnie przestrzegać tego regulaminu. 
14. Podczas poruszania się po drogach publicznych uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów o 
ruchu drogowym a w szczególności: 
- pieszy jest obowiązany korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku - z pobocza. Jeżeli nie 
ma pobocza lub czasowo nie można z niego korzystać, pieszy może korzystać z jezdni, pod warunkiem 
zajmowania miejsca jak najbliżej jej krawędzi i ustępowania miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi, 
- pieszy idący po poboczu lub jezdni jest obowiązany iść lewą stroną drogi, 
- piesi idący jezdnią są obowiązani iść jeden za drugim. Na drodze o małym ruchu, w warunkach dobrej 
widoczności, dwóch pieszych może iść obok siebie, 
- korzystanie przez pieszego z drogi dla rowerów jest dozwolone tylko w razie braku chodnika lub pobocza albo 
niemożności korzystania z nich. Pieszy jest obowiązany ustąpić miejsca rowerowi, 
- pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać 
elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze 
przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku, 
- liczba pieszych idących jezdnią w kolumnie obok siebie nie może przekraczać 4 pod warunkiem, że kolumna nie 
zajmuje więcej niż połowy szerokości jezdni, 
- piesi w wieku do 10 lat mogą iść w kolumnie tylko dwójkami pod nadzorem co najmniej jednej osoby 
pełnoletniej, 
- pieszy, przechodząc przez jezdnię lub torowisko, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz, 
korzystać z przejścia dla pieszych, 
- przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych jest dozwolone, gdy odległość od przejścia przekracza 
100 m. Jeżeli jednak skrzyżowanie znajduje się w odległości mniejszej niż 100 m od wyznaczonego przejścia, 
Przechodzenie jest dozwolone również na tym skrzyżowaniu, 
- przechodzenie przez jezdnię odbywa się pod nadzorem i w miejscu wskazanym przez kierownika wycieczki lub 
opiekuna wycieczki, 
- przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych, jest dozwolone tylko pod warunkiem, że nie 
spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub utrudnienia ruchu pojazdów. Pieszy jest obowiązany ustąpić 
pierwszeństwa pojazdom i do przeciwległej krawędzi jezdni iść drogą najkrótszą, prostopadle do osi jezdni, 
- niedozwolone jest samowolne przekraczane jezdni, 
- jeżeli na drodze znajduje się przejście nadziemne lub podziemne dla pieszych, pieszy jest obowiązany korzystać z 
niego, 
- na obszarze zabudowanym, na drodze dwujezdniowej lub po której kursują tramwaje po torowisku 
wyodrębnionym z jezdni, pieszy przechodząc przez jezdnię lub torowisko jest obowiązany korzystać tylko z 
przejścia dla pieszych, 
- przechodzenie przez torowisko wyodrębnione z jezdni jest dozwolone tylko w miejscu do tego przeznaczonym, 
- jeżeli wysepka dla pasażerów na przystanku komunikacji publicznej łączy się z przejściem dla pieszych, 
przechodzenie do i z przystanku jest dozwolone tylko po tym przejściu.  
- jeżeli przejście dla pieszych wyznaczone jest na drodze dwujezdniowej, przejście na każdej jezdni uważa się za 
przejście odrębne. 
- zabrania się wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd (w tym również na przejściu dla pieszych), 
spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi, przechodzenia przez jezdnię w miejscu o 
ograniczonej widoczności drogi, zwalniania kroku lub zatrzymywania się bez uzasadnionej potrzeby podczas 
przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, przebiegania przez jezdnię, chodzenia po torowisku, wchodzenia na 
torowisko gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub opuszczanie ich rozpoczęto, przechodzenia przez jezdnię w 
miejscu, w którym urządzenie zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych albo chodnik od 
jezdni 
15. Podczas zwiedzania zakładów pracy uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem zwiedzania 
zakładu pracy oraz jego bezwzględnego przestrzegania. Uczestnik ma także obowiązek stosowania się do zaleceń 
przewodnika zakładowego. 
 
 



§3. Kierownik ma prawo do: 
1. w przypadku nieprzestrzegania regulaminu kierownik może podjąć decyzję o skróceniu wyjazdu dla uczestnika 
bądź wszystkich uczestników wycieczki i powrocie do szkoły; 
2. Niedopuszczenia uczestnika do imprezy z powodu łamania §2 
3. Usunięcia uczestnika do imprezy z powodu łamania §2 
4. W przypadku niedostosowania się do §4 pkt. 12, 13, 14 kierownik wycieczki ma obowiązek do powiadomienia 
odpowiednich służb (policja, straż miejska, ochrona obiektu itp.) 
 
§4. Inne  
1. w wyjazdach o charakterze sportowo - rekreacyjnym (wyjazdy narciarskie, rajdy górskiej nizinne, wycieczki 
rowerowe, spływy kajakowe, rejsy żeglarskie i inne imprezy turystyki kwalifikowanej) nie mogą brać udziału 
osoby zwolnione z zajęć wychowania fizycznego i innych imprez sportowo - turystycznych; 
 2. wyjazdach szkolnych nie mogą brać udziału osoby, których stan zdrowia bądź zdiagnozowana choroba 
stwarzają możliwość wystąpienia zagrożenia  życia uczestnika a udzielenie pierwszej pomocy wykracza poza 
możliwości opiekuna sprawującego opiekę w trakcie wyjazdu; 
3. w przypadku uczniów przewlekle chorych do zgody ustawowych opiekunów na wyjazd ucznia należy dołączyć 
opinię lekarza; 
4. przypadku ograniczenia zwolnienia lub innych przypadkach decyzję o wyjeździe ucznia podejmuje dyrektor 
szkoły po konsultacji z lekarzem lub ustawowymi opiekunami ucznia na ich pisemny wniosek; 
5. w przypadku konieczności używania specjalistycznego sprzętu (narciarskiego, snowboardowego, 
alpinistycznego, do nurkowania itp.), który nie jest własnością szkoły za jego stan techniczny i spełniane wymogi 
bezpieczeństwa odpowiadają uczestnicy lub ich opiekunowie prawni. 
W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu przez uczestników wyjazdu zostaną wobec nich 
wyciągnięte konsekwencje zgodnie ze Statutem Szkoły włącznie z możliwością dyscyplinarnego usunięcia 
uczestnika z udziału w dalszej części wyjazdu. W przypadku decyzji dyscyplinarnego usunięcia z wyjazdu 
opiekunowie prawni są zobowiązania do zorganizowania opieki na czas powrotu oraz pokrycia wszelkich 
związanych z tym kosztów. 
6. Uczestnik ma obowiązek stosowania środków ochrony: kasków, kapoków, okularów w zależności od 
uprawianej dyscypliny sportu. 
7. Uczestnik powinien używać podczas imprezy sprzętu zgodnego z przepisami (np. rower wyposażony w 
urządzenia zapisane w ustawie prawo o ruchu drogowym). 
8. Pełnoletni uczestnik imprezy potwierdza zapoznanie się z niniejszym regulaminem własnoręcznym podpisem. 
9. Niepełnoletni uczestnik imprezy jest zobowiązany do dostarczenia potwierdzenia znajomości regulaminu od 
swojego prawnego opiekuna, oraz potwierdzić własnoręcznym podpisem znajomość regulaminu na stosownym 
dokumencie. 
10. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminami i stosownymi przepisami przed rozpoczęciem 
wycieczki, chyba że, nie ma takiej możliwości. W takim przypadku powinien się z nimi zaznajomić przed 
rozpoczęciem realizacji właściwego punktu imprezy (zwiedzania muzeum, wypożyczenia sprzętu, zwiedzania 
obiektów zabytkowych, wstępu do rezerwatów itp.) 
11. Uczestnik ma prawo żądać od organizatora czasu na zapoznanie się ze stosownymi regulaminami w 
zwiedzanych obiektach. 
12. Zabrania się uczestnikowi, zabierania na imprezę, posiadania i używania przedmiotów niebezpiecznych, m.in.: 
pałek, noży, zapalniczek, zapałek, broni palnej, broni gazowej, broni pneumatycznej, żrących środków 
chemicznych, materiałów pirotechnicznych. 
13. Zabrania się uczestnikowi zabierania, posiadania i używania podczas imprezy turystycznej środków 
medycznych, używek, narkotyków, środków odurzających za wyjątkiem środków wymienionych w §2 pkt. 4. 
14. Uczestnik ma obowiązek powiadomić kierownika wycieczki przed imprezą o posiadaniu środków 
wymienionych w §2 pkt. 4. 
 
 


