
Zasady udziału w  wycieczkach szkolnych/rajdach. 
 
Wycieczki szkolne organizowane przez szkoły we współpracy z PTTK Oddział w Krośnie będą odbywać 
się z uwzględnieniem najważniejszych zasad sanitarnych zapewniających bezpieczeństwo wszystkich 
uczestników.  
 

1. Przejazd autokarem będzie odbywał się zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi 
transportu publicznego obowiązującymi w Polsce w dniu wyjazdu. 

2. Program zostanie przeprowadzony w taki sposób, żeby unikać dużych zgromadzeń na małej 
przestrzeni i umożliwiać zachowywanie bezpiecznego dystansu społecznego.  
3. W trakcie zwiedzania obiektów uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa 
obowiązujących w danym obiekcie. W muzeach i innych obiektach zamkniętych może być to na 
przykład konieczność używania zasłony na usta i nos lub ograniczenie liczby osób przebywających 
jednocześnie w danym pomieszczeniu. 
4. Wszyscy uczestnicy wycieczki są zobowiązani do przestrzegania najważniejszych zasad 
bezpieczeństwa: 
- dbania o higienę, w szczególności częstego mycia / dezynfekowania rąk, 
- niezwłocznego zgłaszania wszelki niepokojących objawów chorobowych takich jak kaszel, 
duszności, podwyższona temperatura 
- korzystania z osłon na usta i nos na polecenie pilota wycieczki, kierownika wycieczki lub opiekuna 
5. Nauczyciele pełniący funkcje kierownika i opiekunów na wycieczce zostaną poinformowani o 
najważniejszych zasadach  i procedurach bezpieczeństwa na wyjazdach. 
 
Odpowiedzialność rodziców: 

1. Każdy rodzic jest zobowiązany do dostarczenia pisemnego oświadczenia o stanie zdrowia dziecka. 
W oświadczeniu rodzic/opiekun prawny informuje, że dziecko nie ma objawów chorobowych 
sugerujących chorobę zakaźną (np. gorączki, duszności, kaszlu)oraz nie miało kontaktu z osobą 
zakażoną, chorą lub podejrzaną o zakażenie COVID-19 w ciągu 14 dni poprzedzających wyjazd. 
2. Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia, 
rodzic/prawny opiekun, ma obowiązek poinformować wychowawcę/kierownika wycieczki  o tym 
fakcie na etapie zgłaszania udziału w rajdzie. W przypadku występowania u uczestnika chorób 
przewlekłych konieczne jest dostarczenie opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 
udziału w wycieczce/rajdzie. 
3. Rodzice w dniu odprowadzania dziecka na zbiórkę także są zdrowi. Podczas zbiórki jeśli to możliwe 
zachowują bezpieczną odległość od pozostałych rodziców i uczestników i nie wchodzą do autokaru. 
4. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas 
pobytu na wycieczce. 
5. W przypadku wystąpienia u dziecka niepokojących objawów  choroby rodzice zobowiązują się do 
odebrania dziecka z wycieczki/rajdu. W przypadku widocznych objawów chorobowych w dniu 
wyjazdu organizator  zastrzega sobie prawo  


