
KONTRAKT

W dniu ……….....…….. zostaje zawarty kontrakt pomiędzy uczniami klasy ……………………. 

a wychowawcą dotyczący regulaminu wycieczki, która odbędzie się w terminie ……………..

ZOBOWIĄZANIA UCZNIÓW

OGÓLNE

Jest  mi  wiadome,  że  zgodnie  z  prawem Polski  oraz  UE  jako  osoba  nieletnia  podczas 

wycieczki szkolnej znajduję się pod opieką wychowawców z ramienia szkoły. 

Wiem,  że  jako  tymczasowi  prawni  opiekunowie  przejmują  oni  w  dużym  stopniu 

odpowiedzialność za moje czyny, moje zdrowie i życie.

Dlatego też dołożę wszelkich starań aby w tym czasie nasza współpraca układała się jak 

najlepiej.

Oświadczam również,  że  znany  jest  mi  cel  i  harmonogram pobytu  i  zgadzam się  go 

realizować. Wiem, że jest to wyjazd grupowy i będę musiał dostosować swoje zachowanie 

do innych moich towarzyszy.

Biorąc pod uwagę powyższe zobowiązuję się że: 

1. Nie  będę  posiadał  ani  też  zażywał  jakichkolwiek  używek,  których  sprzedaż  jest 

niedozwolona  lub  dozwolona  osobą  od  18  roku  życia.

Rozumiem  również,  że  stwierdzenia  naruszenia  tego  punktu  kontraktu,  mój 

wychowawca  jest  zobowiązany  do  powiadomienia  o  tym  fakcie  najbliższego 

posterunku policji.

2. Będę niezwłocznie wykonywać polecenia opiekunów.

3. Nie oddalę się samowolnie od grupy.

4. Będę punktualnie stawiać się na wyznaczone przez kierownika wycieczki miejsca 

zbiórek.

5. W godzinach  ciszy  nocnej,  którą  zarządzi  mój  wychowawca nie  będę  opuszczał 

swojego pokoju / domku.

6. Zapoznam się z listą wymaganego ekwipunku oraz zabiorę go ze sobą.

7. Nie będę używać publicznie niekulturalnych słów ani gestów.

8. Nie będę śmiecił.

9. Będę zgłaszał wychowawcy wszelkie niedyspozycje zdrowotne.

10.Będę zachowywał się stosownie do miejsca pobytu.

11.Będę dbał o bezpieczeństwo swoje i innych.

12.Dostosuję się do przepisów BHP miejsc, w których będę przebywał.

13.Dostosuję się do przepisów porządkowych 

14.Będę  ubierał  się  odpowiednio  do  warunków  atmosferycznych.

Proszę jednak aby w przypadku stwierdzenia  niedostosowania  mojego ubioru do 



obecnych  lub  prognozowanych  warunków,  wychowawca  wymaga  ode  mnie  jego 

dostosowania.

15. Jeżeli zauważę nieobecność któregokolwiek z uczestników wycieczki, natychmiast

poinformuję o tym opiekuna.

16.  Jeżeli się zgubię, pozostanę w danym miejscu przez godzinę i będę czekał

lub skontaktuję się z grupą przez telefon komórkowy. 

17.Pokryję  koszty  ewentualnych  strat  i  szkód  spowodowanych  z  mojej  winy.

ZOBOWIĄZANIA WYCHOWAWCY

1. Przygotuję  w  terminie  wszystkie  potrzebne  dokumenty  i  dopełnię  wszystkich 

formalności związanych z wyjazdem.

2. Będę czuwać nad prawidłowym i bezpiecznym przebiegiem wycieczki.

3. Dołożę wszelkich starań aby współpraca z moimi podopiecznymi układała się jak 

najlepiej.

Podpis wychowawcy:

Podpisy uczniów:

NR Imię i Nazwisko podpis

1

2

3

4

5

6

7

8



NR Imię i Nazwisko podpis

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24


	KONTRAKT
	ZOBOWIĄZANIA UCZNIÓW
	OGÓLNE

	ZOBOWIĄZANIA WYCHOWAWCY


