
Program Erasmus+,  projekt  e-team 
 

REGULAMIN WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH 
  

INFORMACJE OGÓLNE 
 

1. W ramach  realizacji projektu  „e-team”  przewiduje się  wyjazdy zagraniczne    dla uczniów  

Katolickiego  Liceum Św. Tomasza z Akwinu w Gorzowie Wlkp. do szkół partnerskich  we  
Francji, Hiszpanii, Holandii i Niemczech. Kwalifikacja uczestników wyjazdu odbywa się zgodnie 

z regulaminem  opracowanym przez powołany zespół nauczycieli.  
2. Wyjazdy finansowane  są z otrzymanego przez szkołę grantu i obejmują koszty podróży za 

granicę, zakwaterowanie, posiłki: śniadanie, lunch, kolację, ubezpieczenie pobytu ) 

3. Inne  wydatki uczniowie pokrywają we własnym zakresie w ramach własnego kieszonkowego. 
4. Kierownikiem wyjazdu jest koordynator projektu, opiekę nad młodzieżą sprawują wyznaczeni 

przez dyrektora szkoły nauczyciele uczestniczący w realizacji projektu. 
  

REGULAMIN WYJAZDU ZAGRANICZNEGO 
 

1. Uczestnik wyjazdu  musi posiadać pisemną  zgodę rodziców  na wyjazd zagraniczny. 
2. Każdy uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem wyjazdu obowiązującym w 

Katolickim Liceum Św. Tomasza w Gorzowie Wlkp. oraz bezwzględnie się do niego 
stosować. 

3. Uczeń zobowiązany jest zapoznać się z harmonogramem wyjazdu oraz bezwzględnie  go 
przestrzegać . 

4. Uczestnik wyjazdu musi dostarczyć komplet dokumentów w wyznaczonym przez 
koordynatora terminie  (oświadczenie ucznia, oświadczenie rodzica lub opiekuna 
prawnego,  ksero paszportu lub dowodu osobistego ucznia). 

5. Uczestnik wyjazdu  musi być do niego odpowiednio przygotowany: odpowiedni ubiór, 
obuwie (w zależności od programu wyjazdu), dokumenty – paszport lub dowód osobisty, 
legitymacja szkolna. 

6. Uczestnicy wyjazdu stawiają się punktualnie o wyznaczonej godzinie na wyznaczone 
miejsce zbiórki. 

7. Rodzice lub opiekunowie prawni odpowiadają za dowóz uczestnika wyjazdu na 
wyznaczone miejsce w dniu wyjazdu  i punktualny odbiór w dniu powrotu.  

8. Podczas wyjazdu uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów podróżnych 
oraz bezwzględnego wykonywania poleceń opiekunów 

9. Uczestnik zobowiązany jest stosować się do postanowień, przepisów i regulaminów 
obowiązujących w obiekcie zakwaterowania oraz miejscach realizacji programu wycieczki 
(min. przepisów przeciwpożarowych, komunikacyjnych, poruszania się po drogach 
publicznych , ciszy nocnej, BHP) 

10. Każdy uczestnik wyjazdu zobowiązany jest zachowywać się kulturalnie, dbać o dobre imię 
szkoły i kraju, nie naruszać godności partnerów reprezentujących inną kulturę, religię, czy 
przekonania, traktować z należytym szacunkiem  obiekty zabytkowe i eksponaty 
muzealne. 

11. Uczestników obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów, zażywania środków 
odurzających, picia alkoholu oraz narażania siebie oraz innych na jakiekolwiek 
niebezpieczeństwo. 

12. Uczestnicy wyjazdów mają bezwzględny nakaz przestrzegania ciszy nocnej obowiązującej 
w miejscu zakwaterowania. 

13.  Podczas wyjazdów zagranicznych uczniowie mogą realizować program różniący się od 
programu polskich opiekunów. W takim przypadku uczniowie pozostają pod opieką 
rodziców uczniów goszczących lub pracowników szkoły goszczącej. 



14. Każdy uczestnik zobowiązany jest dbać o swój bagaż, pieniądze, przedmioty wartościowe 
oraz o mienie i wyposażenie miejsca, w którym przebywa. 

15. Nauczyciele nie ponoszą odpowiedzialności za zagubienie pieniędzy oraz zagubienie lub 
zniszczenie przedmiotów wartościowych  zabranych na wyjazd. 

16. Za szkody wyrządzone przez ucznia odpowiedzialność ponoszą jego rodzice lub 
opiekunowie prawni. 

17. Uczestnik naruszający regulamin wyjazdu może być z niego wydalony na koszt rodziców 
lub opiekunów prawnych. Zostaną oni obciążeni kosztami podróży dziecka i opiekuna, 
który będzie eskortował ucznia. 

  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Koordynator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień regulaminu w przypadku 
zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności. 

2. W przypadkach spornych decyzję podejmuje komisja złożona z przedstawiciela 
Dyrekcji szkoły, koordynatora, co najmniej jednego nauczyciela realizującego projekt. 

3. Aktualna treść regulaminu jest dostępna u koordynatora projektu oraz na szkolnej 
stronie internetowej w zakładce Program Erasmus + 

 
 
 

Zapoznałem/am się z regulaminem wycieczki i jej programem: 

l.p. Nazwisko i imię Podpis ucznia Data 
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