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REGULAMIN PODRÓŻY NA OBÓZ   
SZCZYRK 2018 

1. REGULAMIN PRZEJAZDU KOLEJĄ 

2. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA DLA OPIEKUNA WYCIECZKI AUTOKAROWEJ. 

3. ZASADY PORUSZANIA SIĘ PO DROGACH 

4.INSTRUKCJA  BEZPIECZEŃSTWA 

1.REGULAMIN TRANSPORTU KOLEJĄ 

1. Za przejazd uczestników odpowiedzialny jest komendant obozu, lub wyznaczony przez niego wychowawca. 

2. Przed wyjazdem należy ustawić się na zbiórce w miejscu wyznaczonym przez kadrę. 

3. Przed wyjazdem należy sprawdzić imienna listę uczestników. 

4. Oczekując na pociąg uczestnicy stoją obok swojego bagażu. 

5. Pożegnanie z rodzicami odbywa się przed wsiadaniem do pociągu. 

6.  Pierwszy wsiada wychowawca grupy, który kieruje uczestników do odpowiednich przedziałów na wcześnie 

         ustalonych miejsc.  Uczestnicy wsiadają pojedynczo, na znak kierującego podróżą, bez przepychania się.                             

         Ostatni wsiada kierownik. 

7. Każde wyjście do toalety winno być zgłoszone kadrze. 

8. W czasie podróży kategorycznie zabrania się: 

o wychylania przez okna 

o wyrzucania przez okna śmieci 

o przechodzenia do innych wagonów 

o przebywania na korytarzach podczas jazdy 

o wychodzenia z przedziału bez wiedzy kadry 

o zaśmiecania przedziałów 

o głośnego zachowywania się, utrudniającego podróż innym pasażerom. 

o opuszczania pociągu na stacjach i przystankach. 
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o wychylania się przez w czasie podróży  i na przystankach 

 

9. Przed końcem podróży należy sprawdzić bagaż osobisty i pozostawić przedziały w takim stanie, w jakim  

         go zastaliśmy. 

10. Wysiadanie z pociągu odbywa się odbywa się w kolejności odwrotnej , jak wsiadanie. 

11. Po wyjściu z pociągu uczestnicy ustawiają się na zbiórce. 

12. Po ogłoszeniu zbiórki kadra sprawdza imienną listę uczestników. 

DLA OPIEKUNA WYCIECZKI AUTOKAROWEJ. 

I.CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PODRÓŻY. 
 
1.Sprawdzić obecność wyjeżdżających według listy. 

2.Upewnić się, czy wszyscy uczestnicy wycieczki posiadają ważne dokumenty (w tym legitymacje szkolne lub dokumenty 
uprawniające do przekraczania granicy państwowej w przypadku wycieczki zagranicznej). 
3.Sprawdzić, czy uczestnicy wycieczki nie maja przeciwwskazań do podróżowania środkami lokomocji (choroba lokomocyjna i inne 
schorzenia) oraz czy posiadają ze sobą zaordynowane przez lekarza leki. 
4.Dopilnować umieszczenia bagażu w schowkach i rozmieszczenia uczestników wycieczki na uzgodnionych wcześniej miejscach w 
autokarze. Opiekunowie powinni zajmować miejsca przy drzwiach. 
5.Ustalić, gdzie znajdują się: podręczna apteczka (sprawdzić wyposażenie), gaśnice i wyjścia bezpieczeństwa. 
6.Zabrać do autokaru pojemnik z wodą, papier higieniczny, chusteczki higieniczne, woreczki foliowe do utrzymania czystości. 
7.Upewnić się, czy w autokarze jest dostępny telefon komórkowy. 

8.W razie wątpliwości, co do stanu technicznego autokaru i stanu trzeźwości kierowców, wezwać Policję. 
 

II.CZYNNOŚCI W TRAKCIE PODRÓŻY./ OBOWIĄZKI UCZESTNIKA 

 Na miejscu zbiórki uczestnicy dostosowują się do poleceń kadry 

 Nie wolno podbiegać do autobusu należy czekać w zwartym szyku na opiekuna 

 Do autokaru wsiadamy dopiero po wyraźnym polecenie kierownika, lub wyznaczonego opiekuna po uprzedniej 
zbiórce. 

 Do autokaru wsiadamy kolejno, kolejno też zajmujemy miejsca. 

 W autokarze zabrania się : 

o Palenia tytoniu, spożywania alkoholu i innych używek, 
o Przemieszczania się po autokarze i podróżowania w pozycji stojącej, 
o Blokowania zamków, otwierania drzwi i samowolnego otwierania okien w czasie podróży, 
o Wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu i rzucania przedmiotami. 
o Obracać się tyłem do kierunku jazdy 
o Spożywania posiłków i napojów 

o nie wolno na przystanku stać blisko krawężnika. 
o nie wolno podbiegać do autobusu, należy czekać w zwartym szyku na opiekuna  

i pod jego kontrolą wejść do pojazdu. 
o po wejściu natychmiast usiąść na wyznaczonym miejscu. 
o Nie wolno otwierać okien bez zgody opiekuna. 

 



    Uczniowski Klub Sportowy JUNIOR Kluczbork 

www.uksjunior-kluczbork.pl, e-mail: uks-junior@wp.pl  

 

 

 

 

UKS JUNIOR Kluczbork, 46-203 Kluczbork, ul.M.Konopnickiej 17/A, NIP: 751-14-77-184, REGON 531275444 
 

2.Podczas jazdy trwającej kilka godzin zarządzić jedną przerwę (20-30 min) przeznaczoną na wypoczynek, spożycie posiłku oraz 

toaletę i przewietrzenie pojazdu. 
3.W czasie postoju (wyłącznie na parkingu lub stacji benzynowej) zabronić uczestnikom wycieczki: 

 Wchodzenia na jezdnię, 

 Przechodzenia na drugą stronę jezdni. 
Dopilnować, aby podczas wsiadania i wysiadania uczestników wycieczki włączone były światła awaryjne autokaru. 

4.Po każdym zakończonym postoju sprawdzić obecność. 

III.CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PODRÓŻY. 
1. Dopilnować, czy zostały zabrane wszystkie bagaże i rzeczy osobiste uczestników wycieczki, czy pozostawiono ład i porządek oraz 
czy nie dokonano uszkodzeń i zniszczeń. 
2.Omówić z uczestnikami wycieczki jej przebieg, ze szczególnym uwzględnieniem ewentualnych niepoprawnych zachowań lub 
naruszeń zasad bezpieczeństwa. 

 

 

 

3.ZASADY PORUSZANIA SIĘ PO DROGACH 

1. Uczestnicy wycieczki podporządkowują się rozkazom i poleceniom prowadzącego wycieczkę. 

2. Wszyscy idą zwartą grupą. Na przedzie kolumny idzie prowadzący, później najmłodsi i najsłabsi, którzy nadają tempo 
marszu. Kolumnę zamykają najstarsi uczestnicy oraz opiekun. 

3. Grupa w szyku zwartym porusza się prawym poboczem szosy lub drogi, a jeśli grupa nie jest wystarczająco liczna, lub 
luźna, wówczas porusza się lewym poboczem. 

4. W czasie marszu należy zwracać baczną uwagę na poruszające się po szosie (drodze) pojazdy mechaniczne. 

5. Nie wolno robić postojów na szosie (drodze), zatrzymywać się w miejscach, gdzie kierowcy maja utrudnioną 
widoczność (zakręty, wzniesienia, wiadukty) 

6. Pod żadnym pozorem nie wolno oddalać się od grupy bez zezwolenia prowadzącego. 

7. Kolumna poruszająca się w nocy musi być oznaczona: - na przedzie białym światłem skierowanym do przodu, z tyły 
czerwonym światłem skierowanym do tyłu. 

8. W miastach grupa może poruszać się jedynie po chodnikach. 

9. Jezdnię wolno przekraczać tylko w miejscach do tego wyznaczonych. 

10. Nie wolno przewozić uczestników obozu środkami transportu nie przystosowanymi do tego celu. 

11. Opiekun idący na przedzie oraz na końcu kolumny poruszającej się prawą stroną jezdni wydaje odpowiednią komendę 
: „Lewa wolna” w celu ostrzeżenia uczestników o nadjeżdżających pojazdach. 

 

  4.POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU AWARII, POŻARU, WYPADKU LUB INNYCH ZAGROŻEŃ. 
1.W przypadku awarii pojazdu, kolizji, wypadku, powstania pożaru, bezwzględnie ewakuować uczestników wycieczki w 
bezpieczne miejsce, z wykorzystaniem wyjść bezpieczeństwa, jeśli zajdzie taka potrzeba. 
2.W razie potrzeby udzielić pierwszej pomocy przedlekarskiej. 
3.W razie konieczności angażowania służb ratunkowych, korzystać z międzynarodowego numeru telefonu komórkowego – 
112.                                                      
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