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wYp^DKl osóB P()ZoSI,AJĄcl ( H PoD oPlEKl
SZKOŁY OR\Z PLACÓWKI

Z!pe!łnienie bezpiecZnych i hi!ienicżn)ch $alunków na ki. o któ
rych była mowa q ddychcz.t§o§ći lleści nin rozdziału, pozwala nl
zminimalizowanie ryzyka WypadkU ucznil 1ub inncj osoby pozostającej
plrd opieką szkoiy lub placó\rki, Jirł jcdnłl §iadomo, całko!\ilc unik-
nięcie powyższych wyPadków nic jcst noźli\łc, w przypadku ich Ż)-
i§tnienia na Szkole i phcó*cc oś\!"iatowcj. a z$4rszcza n3 dyleklolze
danei iednostki spocżytvają okrcślonc obowiązki,

D OborYiązki prucoi!nika szkoły lub placórYki
w razie $ypadku oraz podnliot} i osoby,
które zaiviadarni) się o lvypadku

Przepisy zawane § § 40-52 rozp. MENiS z dn, 31,12,200] r,

v spmn,ic be.piłc.e,iłn,n i Ligiul\,\l public.n\(,h i nieP b!i(.,
D,ch s.kołąch i dató\iach (D? lt, z 2(103 r. Nr ó. poz, 69). okrćślają
zasady itryb po§lępolvrnir !v r,lżie ż iśnienia wypadku ucznia lub pod-

Zgodnie z § .10 wskazune8o rczp , prau\nik sJoł4 lub plącól,ki,
klóry po!!ziął wirdoność o wyladluJ'.§l oro}iazan) do 11iezwloc.neqo

zapevnienia pos.kodol|anefi opieki, co l|}maga w saczególności:
r §pro§,adze i.] t'achowej ponrocy nrcdrcznej. oraz
. Udziej.nia Poszł,]dowłlrclrru - § milrę mozliwoś.j pi.nlszcj Po_

stoso!\lie dolreści iś.rlUsl lc)t. lożp,. o kaal_yl w)-pddku.abia,
.taDtin §i( mjś:),bcięj jak lo l}lkoj.s! l,rc:liA,c
, rodzicó\v (opiekUnó\v) PoszIodo§anego-
t Prncos.nikn slUźb} bhp,



spolecznego inspektora pracy_

organ p.owadzący szkołę lub placówkę,
ladę rodziców,

Uwaoal

o
Jeżeli dosżło do Wypadku ciężki€go, zbiorowego Iub śmiertelnego
nal€ży nleżwłocznie zawiadomić plokuralora oraz kuratota oświaly
Ponadlo o wypadku, do którego closżło w wyniku żallucia zawiad6_
mia §ię nieżwtocżnie państwowego insPekiola śanitarne9o,

w lyln miejscu wyjaśnić irzeba, że za cięż*i wypadek uważa
§l€ zdarzenic. !V rezultacie którego nastąpiło bardzo pow!żne

Wszelkie czynności !wiążane ż zawiadomieniem o wypadku wyko_
nywane są przez dyleklola lub upoważnionego przeż niego pla_
cownika sżkoły Lrb p]acóWki (§ 41 lrsl,4 cń lozp ),

uszkodzcnie ciata, lakie jilk: utlata wżroku, słuchu, mo§,y, zdolności
rożrodczej lUb inne uszkodzenie cialn albo rozslrój zdrowia, naruszające
podslawowe funkcje or8!niżmu, a lakże choroba nieulecżalna lub zagra_
żająca życiu, kwała choroba psychicZna, caikowila lub częściowa nie,
zdolttość do nauki albo irwale jstotne zeszpecenie lub zni€kształcenic
ciala.

Zbiorowr, vrpankien jesl ż kolei wypadek, któremu !Y wyniku te_
go salDego zdurzen;a legly co nijmnicj 2 osoby,

u!!394



l) zabezpieczenie miejsca \tyPadku
oraz porvołanie zespofu po\łypadkowego

/_i{-i.nP k)pJdlL .1,1llia lUb podoplec.?nelo $;że.,c .(E)/ kotliłC:t,oęcią po|łolania,?,rolu poŃrpodlor,80 Do a- }=Z
s jednnk. gd} to nie naslrłri dyrektor szkoły ]ub placó\łki .abezpieąa
nliejsce w]padku |ł sposób l,Jkluczając} dopuszczenie osób niepoyo-

Jeźe i czynnośc zabezpleczających n e moźe Wykonać dyreklor, plże-
prowadża je upoważniony Prżez dylekto.a pracownik szkoty lub
placówki (np praco\łnik słUżby bhp, spoleczny inspeklol prccy |ub pla_
cown k pżeszkolony W zaklesie bhp),

Dtlr celós przepro§,adzenia postępowania powypadkowe_go i sporzą_
dzenia dokunlentacji polvypadkowej dlrekor szkoĘ Iub placówki po-
v o I uj e .e sp ół p o w }padko,r.y wyłaniając posżcżególnych.]ego cz}onków,

skhd zespofu Povlpadkowego tllofzq pracolvnik służby bhp oraz
społeczny inspektor pracy. Jeżeli z jakichkolwiek powodów Udział
$, pracach zespolu jednej z !V}mienionych osób jest niemożliwy. dyrek,
tor poworuje w jej n e.jsce inne3o pracownika szkoly ]ub placówki prże_
szkolonego w zakresie bhp,

W plżypadku gdy w skłaclzie żespołr] pollypadko!!€go nie n]oże
uczestniczyć placownik slL.rżby bhp oraz spcłeczny i|spektor pracy, ze_
społ tworzą| dyrektor i pracownik plzeszkoiony w żakresie bhp,

Nalćzy podkreślić, że || pnlcąch z.spofu no:2 u..estnic.!ć pl/.ed
stawiciel organu pro}adzalego. reprezćntant kulalora oślyiaty 1Ub osoba
delegowlnu przez l,rdQ lodZiców,

l'rze,rcdniczqc),llt zcspoIu poll,!pa.lkove8o po|,inien blć pracovnik
slu:b} bhp, 

^ 
jeżeli nie ma \ł skladzie zcspohl spoleczny jn§pcklor

plac}, w tui. gd} !v pllcnch Z.spolu nie u.zesl.icży 7!dna Z wvmrc_
,,, ,,, l,

có\\Ii q !ZnJclJ dyrckt(n.



l'ostępo1v.rnie po}yypadko\tc
orru sporządzeni€ protokołu porYypadko\yego

o Cz!Ąności lł}jaślliające p.ova.lzone pĘez.espól pow}pad-
łovy nają na celu ustalenic Przyczyn i okoliczności wypadku.
c/! nno,ci w}Jlin,]j4ce obejn nj ą |' \zt.?8o1,1 o<.i

oględziny miejsca wypadku oraz slanu lechnicznego maszyn i innych
urządzeń. l takźe urządzeli ochronnych.
bad,lnie warunkólv nauki i pozostilych okoliczności, które mo8ły
n cć tłplyw na powstanie wypadku.

Przesluch.lnie poszkodowane8o. jeżeli snn je8o zdrowin na to po_
zwala oraz przesiuchanie świadków wypadku,
zbieranie innych dowodów dotyczących wypadku. dokonania kwrli-
fikacji prawnej wyPadku oraz określenie wnio§ków i środkólv profi_
lakty§znych.

!,g!gcl

i w ,pru*""n §polnych .ozslżygaiące iesl stanowl§ko Przewodnii ćzącego zespołtt. c7lone" ze.polL, klory r,e zgad7a się że sld,olłts
7 sh e- p,ze$odr c7acego. roże /'ożya za e oo.ęb.le, pod egaią-e od.
; noiowan U w prolokoe powypadkowym

Do obowiqzbów prze*,odniczą.ego nale:J potlczenie poszkodowa,
nego lub ?epreze taąctch 8o osób o pąJshlgtljqcrch in prawach
ł loku poslępo|)ańa połlpadkoweso, czr.li a plawie do znznajomienia
się z treścią protokołu i innym; materia]ami poslępo\łania pośypadło_
wego oraz o pl!wie zgłoszcnia zas(rzeżeIi do proIokolu,

7 Plotokoł powypadko!ły śporządza się Wg wżoru, slanowrąceoo za_

i ączn.t, fi 1 oo n,n pu4hlu, PlololoJ powypadkow.y poop,sulą cżlon.
7 kowie żespolu oraz dyte[lol



'' osoby upoważnione do żłpoznania się z treścią protokotu
pow},padko!vego oraz dolęczenie t€go protokofu

Z lrekią rroloAohl pow:|padAon.p. ).l. lowjli</ 7 iln)lnl mJlell:
].}mi zglomldzonymi w toku poslępoWania powypldkoweso .a!,lal-

2) rodziców (op]ekunów) poSzkodo\łanego małotetnjego,

Jeżeli rcali.acja oboł,iązku, o klórrDl moba y pkt I)jest nienloili-
,J,d ż poq,odu śmierci poszkodowanego lub zc wzgladu na jego stan
zdlo§,ia, z naterialąn.i poslępol,ania powJPallko$ego .apoznaje się
j e g o rodxic ó v (apiekffió\\).

Prolokól polł}parlkow} doręd:a §lg odpowiednio osobom uprawnio-
nym do żaznajomićnia się ż maLeria]dlni postępolva8in powypadkowć8o,
Jeden egzenplaiz plotokołu pozoshje w}ączony do dokumenlacji plo,
!!adzonej Prz€z szkolę lub placówkę

l}rlołif po§,yPldkow) daręczl się także ot3!nowi plowadzą.enlu
i kuraloro§,i ośv,iaty. z tym że następLłe to wówcz!ś. gdy jeden z wlv
poo.' o,o\, $), ur, z ll|olk cnl u lJJ prJ! ś

D Tryb składania zastrzeźeń
do ustaleń protokolu po\r},padko\yego
oraz kon§ek\Yenc_ie aoż|r^lrżenia żżsttzeŻeń

Jak \!}nikx ż brżnridni! § ,13 un, ] cyt, rozp,, !V riągu 7 dni od Llnia
doręcze ia prolokołu povrpadkovego odpowiednio poszkodoi]an}
PŁhol.tni lub ro!!.ic4 (bPiekunowic) ,|.)g{./oi,v.1 zaslneże ia da usta-

Zaslr?aenia n!4 dol}c.}ć l|s.}slki.h ustal!li Poc.J|lionJch
9 p l 0l !^!l!, 4 l, s.l 1.1j la LrOr. l



. niewykorzys(ania w5zystkich środIów dowodowych niezbędnych dla
ustalenia stanu faktycznego,

l sprzecznoŚci istotl]ych ustaleń prolokołu z zebranym mate.iałem

ZastĘeżeni<l do prolokołu składa się w fornie lstnej lub ,|a piśnie
skiero\łanym do przewodniczącego zespolu po!łypadkowego.

Konpetencje do roqalżena zastĘeźe,i posiada organ prowadzącJ
szkolę lub placówkę.

W wyniku roz?aląenia za§lĘeżeti orqan proL,adząc! mok podjąć
naśl ęp uj ąc e działania:

- zlecić dotychczasowemu zespołowi wyjaśnienie us(al€ń Protokołu
lub przeprowłdzćniR okeśIonych czynności dowodowych,

- powołać novy zesPół celem PonoNneso przeprowadzenia postwo_
wa,lia powypadkowego,

)} Prolyadz€ni€ rejestrU lvypadkairv oraż ustalenie
nieżbędnych środkórł profiIaktycżnych

D}reklor s,łob lń placówki ,na obowią.ek dokunplowania &-
ishiabch vrpadków uczniów ol,iz podopićcznych w Io nie rejlslrn
wlPad*óll, Rejest lvyPadków powinien być prowadzony §8 wzoru

nanos iące_!D żi]ączDik llr 2 do niD, punktu

: lya:nJn alłnl.|lleDl profilakłki \\\,PJdkó\\ęj jell slosohanie
otlPo\yiednieh śro.|ków niezbędnt?h do zapobiekńia wlpadkon,
a urzględnienien .lo|_ychc.as |aislniabch r.raĘeri, w z§,iązku ? lynl
dyrektor oma§ia ż Pracoq,nikami sżkoly lub placó*ki okoliczności
i przyczyny \ł}padkólv oraż usta1.1środki profilaktyczne !v wymagrnym



zA P E!v§* IE§- IE B trZPI Dcz !]ŃSTrYA
W CZASIE ZA\YODÓ\V SPORTOWYCH
olł,{Z Z^JĘc REKREAcuNYCH

)) obo$iążki sżkoly lub placórtki v zakresie
orgnnizołania bezpicczn}'ch zajęĆ §portowych

okolicznościami, w któlych \tystqp!łe rćlliylvnie $,ysoki §(oPień ry-
zyku wypadkowego lvśród uczniów są bez wątpienia zawody spottowe.
w (ym także Zajęcia wychotvdnia fizycznego. Rozdziai 3 rożF, MENis
z dn, 31.12.2002., tł sprał,ie błqlieczeisnIl i hiqie \,|l,Pllblic. )\,h
i iąublic.nrcl1 s.kolach i Placóvklch (Dz.U. z 2003 L Nr ó, Poż. ó9)
okrcśla szcze8ólot\€ zrsady dotyczące opieki nad uczni5mi w czlsie zajęć
sPo,lo\}ch oraz warunki lechnicznc, jnkie powinny spehriać użądzcnii
a §pi,lQl rvykorżysty$ane podczas tych zajeś,

opieka nad ucżniafiiw czasie zdL|odów sporlowych;
warun ki techniczne spŻę |u sportowego

Pods(Jwo*.l zasadu - §ylilzona $ § 30 $)nienioneso n,,

\stqpie lozP, sllno$i, ż. ll..nful1,1P. $ czasie awoJów §pol-
to§}ch olqJnizo§,rn),ch pL?!,Z §7kolq l b Plicó§kę. ,i. ,log( /oio§la-
vać bc.opi?ki osób do tcgo u?aya:nio,1Jch.

Do obo\lia_zkó$ niucży.ieli $,Ycljo\ranix llz}-cznego nnIcżv LlstJle
nic slop,io truilnośti i itt?,Isyn,ności ćl,,ic.!li, iak ahJ o.lpolriadnĘ
o ? aklual .j s|ra,,noś.i li.lc:nlj i ur/ó/,lr,r.i l} i.:.ac.,go. \\' (\lll
celu po$,inien .n przćplosildzić N§tqPną ocenq dyspoZycji li7),cżn(,j
pozosr:ljących pod jego opilkł osljb, Jeżeli $,wvniiiu tcj o(ellY ok że
się. iż po7iom sp.aqnoś.i i \\,dolnośc] ćwic7ąt),ch j.sl z.óżn cowanr",
nr()ż]llL podZic]jC' ]ch nJ tłli!jsl.r ! lp) ośób c zbliżoIv!ll nr()żli\!o



,

sżcżegóhego podkrcś]enia Wymaga lakt że uczsśtnika zajęć uskarzają.
c€go sję n9 dolegliwości zdlowotne zwalnia 5lę w danym dniu ż wy-
konywanych ćWicz€ń, inlormuiąc o tyn iego rodziców (opiekunóW),

Warunkicm kolliecznynr $,przypadku wykonywrnia l}ri.a?i w cza_
sie żajęć w)chowanin fizycznego lub zawodów sPońowych j.sl pro,ra,
d:ettił ich z zastosowaniem mżlo.I i ąqilzeń żapewniĄjąc!.h pehe bez_
piecze ńshło ćB,icząclclr, Prowadzący zajęcia zobowiązany jcst poinfor_
nr9lvla ćwiczących o zasadach bezpiecznego użytkowania wsze]kie8o
rodzaju ulządzeń i sprzętu spońowego, Ponadto w salach ina boiskach,
or,]z w mie,jscach wyżnacżonlch do uprarłiania ćwiczeń fizycżnych.
eier i zaba\y umieszc-.a się lablice okreśIające powrż'ze zlsad! -

i obowiązki€m prówadzacego zajęcia jest zapoznanie osób bio,ą-
ź cych W nich Udział ż żasadaTi beżplecznego wykonyw.nia ćwicżeń

' 
olaż ucżeslniczeniaw grach iżabawach

_6) l :",1" 
, Ńn e., \\k-/J.,, ,ż przed rozpoczęci?m .ajęi branńi

-=:7 i ł4J., do sry c1-/ illc ,lllrd,,en,:, kló,}L]- tr,,emies1.7J,,le
się nxrże stxIlo§ić zu_qrcżcnie d1.1 ld|o\lil ć|9iczących, nrcdie się na
§ld" stosujilc śrcdki żnbćżpie§zającc o odpo§icdniej wylrzymalości,
n (nkże niepo\odującc 5!nlc z si.bic zlgrożeni! dh ć!viczących.

; sran r""tricrny ulźądżeń l sprżętu spollowego jesI śplawdzany
] plżed lazdymi żajęciami (§ J l Uśl 5 c}. lożp ),

)l obo§,iążki śzkoły lub placó\łki 1l,zakrasie organizo§ania
zajtć, inł)rez i ntcićcz€k poza terenenr danei.i€dnostki

organizując .djęcia, iuprez} ola. *,}ti.czlii poza terercn s:kob
(p]!có!vti) oruz prz) uśtlliilriu ich pro!ranu na&i} określić liczbę opie-
kullóll,. J|tk i sPosób aorgańi.owa ia oPieki, co wymaga u$,żgladnienia
niżej pcduych l.ryerió!!:
. §,icł!. sklltlil loz§oi(l pślchofi7\C7n.:]o, slrnll 2.1lns,ii i.\fnltlxln.;

n.,r.,' l,,:J!,..s,,o.., | \q Icl/o,,1_1l u| -c , , /,koly lLb p,J_o$ Ll, ,ra:



; t czqcym sie pływać l łąplącym się należy żapewni! slaty nadżol
: lelownika l-b ldIońli!ow olaz uslawicżny naożo| oplehuna \JpehL.

' 
n.lw)ze strony sżkoty lub placówka

Jłj€li w program;e wycieczki pźewidziano korzysranie a lo.Izi i ką-
jakóN . povitlńJ bt! przestĘQga e nas.ęp|iące zasad!:
- k.:jaki i łodzie \VyPosaża się !v sprzęi ral nkowy,

- ze sprzęlu plywającego mora_ korzystać jed},nie osob! pżeszkolone
q zlLresie Je8o oosłrgi oli,, PosłU3iwJn13 slc §ypc.]ielicm ralL,lj_
kL.śym,
berwzg]qdnie niedopuszcz!lne je§t używanic ]odzi i kajnków podczas
siLrych wiauów,

@ Nieżwyk]e islotną klve§tią w zakrcsie przestrzegania bezpi€cz_
nych warunków - tv odniesieniu do tv}cieczek organizowanych
iesicnno-zinDg,Ym -j?sa zakaz urzald&nia śIiągawek oraz lo-

.Iowisk na ąekacl4 §la*,ach,jeziorach oru:, itlt,tch zbiolllikach wodlrJch.

zajęcia na strzelnicy oraz ogranjczenia
w uŻr'waniu niektórych sprżętów śportowych

o:-,ębnynr - a żarlzem niezwykle i§tolnynr - zagl,dnienicnrje§ kwe,
stia z:]ewnicnia bezpiccżeńslrva w trLtkcie otglnizolvanych plz.ż szkol€
zajęć ,:J strzelnicy. Podczas klór}ch uczn;o§ic poshtglją siq bronią spor
toq,a w rym plż}padku konicczne]csi - przed prżysiąPienienr do strze]a_
nia - :aanajonieni. rcznióN, 1 aasada, i kolz}sla ia ze slrzelnit! oraz
be,.pi.c.nego obcl\o.lae tia si( z broniq.

§ r_.,-,,,./§ JolJ,1 .\4L\l\/"ll, ]l,l,,'l,U]l l!.l0pus,..alllL
" lłęt wiav,anic osobo l ?o.o.tajqry rolr opiPł( §_łołI lpl]Lo"

ki) sp:zqtu. klórego użycie lnoze sl$,alżać Zltgroźen]. dla żdrowi! lub
z\ch -jeaeli szkola nie ,o:e zapei,nić varunkó|ł bcq,ieą .8o kor.}-
nanic . lego spąęlu. Dotycz| to \\ sżcze!ólności śprżeló\\ rakich j.lł
d}sl. ,,'ulu. lnlUt, oslfż.p, luk. sżprdł oldż spoltos,r bloń stlłleck!.



specyfikę zajęć, impLez i wyciec?ek oraz warunki, w jakich będą się
one odbyv/aĆ.

obowhzkl opiekuna Wcieczkl oaz środki osuożnoścl
w czasle plzebywania nac! woą

Zgodnie z § 33 ust. l €y|, rozp,, opiekun rvycieczki sprawdza stan
liczbowyje.j uczniów:
- przed wyruszeniem Z każdego niejsca pobyfu,

w ćżasie uwiedzania.
przcjazdu oraz po przyb},ciu do punklu docelov,ego,

Niedopuśzcżalne jest l€aliźow6nie wycieczek podczas bul2y, śnie-

J€zeli w trakcie wycieczki podoPieczni szkoly (pIacówki) Ędą korzy-
slać z k@ielisk i Pływalni, naleł ich zaznajomić z zasadami bezpieczne
80 plzeby!łanil] nad !vodą. osoby pozostajase pod opieką danej jednost
ki oświatowej mogąpł}rać i kąpać się wJłączńie na ku,ieliskach oraz
puwahliacll spelniającrch varu,*i bezłieczeńslwa, o których no\va
!v rozP. Prezesa RM z dll, 0ó.05.1997 r, l, s/ral,ie o*reśl? h nąnr*ó\,
bł.pu,c:cliłlll 0:.b pt:.b)ilją.\.h \ g.j/a,l r^\,,U,?r!.ł. e
l,qpĘlcl-ch s,ę 6,p1 ltprą"ll1clctch 5ro \- \nd,c lDz,U, Nr 5?. §
poz.358).

Poq,yźsze rozp, określa Przede wszyslkim q,arunki. jakic pos,inny
spelniać kq]rienska i puvdlxi€. obowiązki organiznroró$- in)Plez i zn\o,
dów na wsPomnianych obiekhch, a lakże ustala Dńtiltńlną norDlę .a-
tru.lnie ia ralownikóll,|l zakżności od rod.aju kąlJieIkkn ąJ płJwal i,

WaI1o tlkże Zlznaczyć. iż Zaklżcn) kttpicli powinny być objęLc ohsżJ
ry wodne. n! kk l}clr kąlieljesL niebe7liccżnr. a s Szczegól ości polo
źoDe Pży śluz.tch. !ro5tacll, budo*]ach Nodn}ch. porrrch, juk ró§llież
szlaki żeglo§ne olJz Nod} o silllrln żini.cZ] szczcn;! i $ il|ch,



*zór

PROTOKÓŁ POWYPADKOWY

1, Zespól połypad(N} w 3kla&ie:

|) ,,,,,,,
idt,iż}śko,sl oł§k0

?t .........

lifiĘ l iłysio, sBiŃiś]lo

doloMl w dnieh -............,,,,,,,,.,,,. u§lal€ń drlycząrych okoliczlos.i prżyc4n *ypadku,

iakiemuwdniu ,,, ,,, o90dz ,, , uleg(a)

(ńę i&Ń!ło)

ż {w§ka2anie k]asy lub inrej jedrcslki podziafu oĘ8nizaciEgo osób poż6l4ących pod
opEĘsrką lub dacołkł,,,,,,,
s/fuly/P acówi ,,,,,,,,,, ,,,,

{iłw. ał6,Nory ń c&ółł )
Joozoiy{a), ,, ?ańie*laly(r) ,

l&lśl2 Hoo/a, w}padlJ (cń€dg ry /llolowy cęzł)

3 Bod/ą UlażU iląoops,,,,,,,
1 iJda€|ora połnoc

5 Mei9ca łlpadł
6 oodralza,ęć,,

ops tlPadlu / PodaĄ€m fgo PnFzyn ,,,

- i, 
","r,Uo "*, *u"r,ar" ąadzol -ad po*.oootan} - d rh^ l iłpaok,



8 c7y osoba splawu]ala bezpośrcdną peżę nźd oośżkodówanytr byla obecna W chv
Wypadku w n e]scu, ]v klóry zdatrylsęWyPad€k (]eże] ne-lodać ż ]akie]p?ycłny)

----
9 s| adkowe WypadkJ

l] ,

if ę ra9.10 ń?s.hn*żlł3l
Ą .....

)

U :!o1 /apo-,Acał"ó

ll Poszkodowanego Fgo lodzicóW hrawnych opiek!ńóW) Poucżono o moż Wośc, sposobie
j iermjn e żiożen a żaśl.Żeżeń

1)

2) ..... ....
]2 WBaz żalącżń kóV/ do Plo1oło]u W lyfi eW€nlua]ńych zaslżeżeń. ]eże iziożono ]e na p śń o

),,,,

] D_,.podo,ó)apo,oLo,
Podp sy cżłóńkóW ze§polu]

1),,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,

2) ................. ... ,,,,

Podp]ś dyleklola o raz p eczęć szką rub p acówk]

Polłeldzen e pĘez osoby UpG(n one

1) żażnaomena9ię ż prólokoleń ]nńyń naleńaiań Dósl?cclanapoqpodko,|ego

2) /]o, , 
" 

,,+,, .p ,a p.-,

3) óliyman]a lrclokoh



uą..tńi.y Ejdu zobowląz..l śądo pż.śtĘeg.n|a naśtępulą<y.h ż.śad:

l, W cżase tMana ruldu Wykońu]. póLeGila nauczy.ea,opiekunal !W8Ża na umowne 5y9nał
(lucl]oĘ, dŹwiękow.) pż.lazywane pźez nlego l bezwżgldnie s ę do nich stosuje,

2, W dar€ Fzdy roĘleń w koLumnje ulrłmule 2 melry odległóś.i międą @Welańi, ]edżie
j.den b dnjgń, do6to9mie te,hw jdą do 9l!ł, nE wfrzgdż. innycn UŃików ..Jd!,

3. ).dąc Eym obi! ls. fu kiMi.y, Wyitei.ń lł nmńt,gdy Ekaaje Ż iar !ł.efu w

4. Ińromuje jddących pż.d sobą UdeśtnlóW o nadjeżdżają.ym ż lYlu pojeździe.
5. W @śe poruśżnia 9ię po drcdz€ da rcrelÓW Wydżieonej z chodnlka (Ul, Pozńańśka)l l.dż e

pEWą słoną tel n.§y
6. Pży pokonfianiu 9żejŚĆ d]a pi*zych, pż*hodż pżeż nie pteprcWadzając rcwe., a ńe

łżąeżdżn pąż plząŚ..
7. w śaĘji. 9ą jeden ż lfuhikjw ńuri !lę ,.Ezym- (np, Unkdżm.e lwru) infomuje o

tyń 9lo!@, 9o eYm at łmuje śĘ, Pd6t li uoŃŁy njwn,eż atrzynują lę ŃeLrhc w

3, W czasie Postoju ni. odd.a śięod grupy,
9, Rowely na póstojui w aó€ ajĘĆl pożośtóWómy u§tawion€ l.deń obok druqego

żgb.żpiezone p@d k.dreżą
10, lJ.żestń k ńjdu żobowląuany jest po, adóĆ

o sp€Wny rcWe.
oxańęl@low!.
o odpomed do włunkis @odovy.h ubii,
. pl@Ę w któlym Mżi rśikł. nań (ni. ,ńtłę .ni t&Ę N tkfuńiĘ!)

rr ljcżstnik rardu pźekłż!]€ opekunowi kóńiakt teleloniany z .odzicdmi na eas tMani. Ejdu,
W syiu aa] n esplawiego rowefu u b uszkodżeńia !o w śtó pń iu u n lemożliw ójącyń ]ażdę, rcWe l
żołajć żabeżpe.żody W ńajb Ższyff 96Ńdarehłie ido odbo.! 9o żobowiązani 5ą rcdżce

Wsżys*ie punkty rąUiaminu mają na clu Dp€wnćnie pełn€lo beżp]e@ńshła ueesrikoń ra]du ]

mugą M pr@ nió p.&nl?.gónei



Reguldmin V/y{ierżkj jednodnio}.lej

Ucz.stnik wy.iedki żobowiąa.y jest do pż.śtrżeg.ni. wśży5tkich ponjŹsżych płnktów

1, Wykonuje poe.ena naloy.iea _ opeklna,
2, Nje ódda a sĘ samodżie nie od grupy,
3, Punktua|nie pzy.|rodżina meisce żbiór€k,
4, W autokaże W cża9i.!żdy ńie Wstaje z miej9.ai ne hałdsują nie śń e.,
5, Na postojach nie pżebega pżeż U ićĘ/ nć oddala 5ę od parkngu
6, Pżebywają. w okeslonych ob]ektach np, mużeum, basen, knó, pżalu€a relujam nu ty.h

Ponos odpow edz]a ność ża Wyżądżóńe sżkody,
zachowule śę tat aby nie stjłoĘyć zagrożenia ut.aty zdrowia ub życia swó]eoo pozostalych



Reguidmiil \Y,,ci ecrLi kilkucnio łej

Ucżestni.y wycieeki zobowiązani są do prz€strzeq.ńl. naiteDujący.h u asad|

o N e Wo no opuszcżć sMjegó miqś.a, Btawaćl chódżć po autokaEe.
o N€ Wo nó WyuućaĆ pĘez okno lesłekjedzenia, opakowań tp
o Należy dbać ó póżądćk wókół swojĘo miejs@i a Śm{i wynucać do k6ża ub

o Na półojach n e Wo no pEebieqaĆ pĘez u cę, odda aĆ śię od pa{in9u
o WEżepotżebyuczeslńlkżobóWążańyFnżaberaćzesobążVomal]n wodpow]ednim

o Na eży ptrestżegać rąUańinu óbóW ążUją.ego W &iedzanym ob ek.ie.
o Na eży slosować się do poleceń pżewodnikóW ópieklnóWg,Upy
o pod Żadnyń pożóreń ńie wóno samódżienie oddalać sę od qrupy.
o Na eży punktua ne pżybywaĆ ia Ustaloie lvcżełiej ńieF.e żbórki

9i być dostosowane do WarunkóW pogodowy.h

o Berwżg ędnie pu€nęegaĆ poe.eń pĘewodn ka.
o chodzć ty ko W}znaczonymi szlakami
o Nie oddalać 5ię od g.upy
c Nie hałaśóWaĆi Ulvażn€ sluchaĆ teqo.o opowiada pE odnk

o Nó eŻy pżenżegaĆ obow ąż!ją.39o W m €F.! rcdequ req!anńu,
] Pó oDdz ne 22 00 nie Wo no opus(zać swojegó pokolu, hółaswać, tlzaskać dżW]ami
o Na]eł dbać ó popądek w rkoju łazience.
. Kutula ne spożywaĆ pós l€ki ża$że póżónówiaĆ pD $be poządek na sble,
o WyleźdżaJą. póżó*aw Ć m eF.e no.egu W tak m sianiejakf zastar!my,


