
Wypoczynek uczniów Małej Szkoły w Szopie Zieleniec 2019 

 Zbiórka przy szkole w Szopie w niedzielę 17.02.2019 r., o godz. 22.45. Proszę o stawienie się o wyznaczonym czasie! Nie 
będziemy czekać na osoby spóźnione. Nie będziemy dzwonić do osób spóźnionych.  

 Każdy z uczniów udający się na wycieczkę MUSI posiadać ważną legitymację! Ostateczny termin dostarczenia legitymacji do 
szkoły ustalam na piątek 8.02.2019 - do 9.00. Niedostarczenie przez ucznia legitymacji spowoduje wykreślenie go z listy 
uczestników wycieczki. Jeżeli są osoby, które pragną wyrobić sobie nowe legitymacje to również poproszę o zdjęcie do godz. 
9.00 w piątek. Później nie będę już przyjmować zdjęć, ani podbijać legitymacji. Powyższe spowodowane jest doświadczeniem z 
lat ubiegłych, gdzie w dniu wyjazdu trzeba było zajmować się wyrabianiem legitymacji, podbijaniem legitymacji... Legitymacje po 
wystawieniu, podbiciu, będą uczniom zwrócone, gdyż wyjazd odbywa się dopiero w drugim tygodniu ferii. Podczas wchodzenia 
do autokaru, każdy z uczniów będzie musiał okazać legitymację! Uczniowie, którzy nie będą jej posiadać, nie wejdą do autokaru.  

 Każdy uczeń podczas wsiadania do autokaru zobowiązany jest przedstawić: 
o Podpisany przez rodziców/opiekunów i uczniów regulamin wyjazdu (w przypadku niedostarczenia go do piątku do 

szkoły). Brak dostarczenia podpisanego regulaminu spowoduje niedopuszczenie ucznia do wyjazdu! Regulamin 
można też wydrukować samodzielnie z malaszkola.eu.  

o Buty ZIMOWE. Czapkę, rękawiczki (ewentualnie dodatkowo szalik). – Na przejazd autokarem uczniowie powinni 
założyć lekkie obuwie, gdyż będą przebywać w autokarze 10 h. Buty zimowe, czapka i rękawiczki będą sprawdzane 
każdemu z uczniów przed wejściem do autokaru! Należy je zatem ulokować na górze torby z bagażami! Uczeń, który 
nie będzie posiadał tych rzeczy nie pojedzie na wycieczkę. Proszę o zadbanie, aby rękawiczki były dostosowane do 
charakteru wyjazdu! Nie mogą to być rękawiczki przewiewne!  

 Planowany powrót – 21.02.2019 r. - czwartek ok. 20.00. Na ok. 2 h przed godziną pojawienia się uczniów w szkole z wycieczki, na 
szkolnym facebooku pojawi się takowa informacja. Prosimy o stawienie się o godzinie wskazanej na facebooku. Zdarzało się w 
poprzednich latach, że nauczyciele i uczniowie musieli nawet godzinę czekać na przyjazd rodziców... Nie możemy uczniów 
zostawić samych przy szkole po powrocie. Proszę o zarezerwowanie sobie czasu. Odbiór uczniów ze szkoły w Szopie! 

 W sytuacjach szczególnych (np. nagła choroba), gdyby dziecko nie mogło uczestniczyć w wyjeździe proszę o natychmiastowe 
powiadomienie nas o tym fakcie przynajmniej smsem (Przemysław Łagosz 500-298-217), nawet na dzień przed wyjazdem.  

 Przed wyjazdem z domu należy dokładnie sprawdzić torby i rzeczy uczniów, czy nie zabierają ze sobą niedozwolonych rzeczy – 
jak np. e-papierosów, napojów energetycznych, laptopów, tabletów itp.  

 

Opieka podczas wypoczynku: 

 Sabina Lejk tel. 500-080-346, 

 Aleksandra Czaja. 

 

Na wycieczkę należy zabrać: 

 wygodne buty – o ile to możliwe to dwie pary; w przypadku gdy jedne zamokną, to uczeń będzie mógł skorzystać z drugich, 

 środki higieny osobistej (ręczniki, mydło, szczotkę i pastę do zębów, klapki pod prysznic), 
 kubek do herbaty, łyżeczkę, 

 kanapki, napoje na cały PIERWSZY DZIEŃ (w pozostałe dni zagwarantowane wyżywienie);  

w kolejnych dniach uczniowie otrzymają śniadanie i obiadokolację. W napoje zimne uczniowie zaopatrują się sami. W 

pierwszym dniu uczniowie otrzymają w godzinach wieczornych obiadokolację. 

 woreczki „na niespodzianki” w autokarze – jeżeli ktoś potrzebuje, 

 termos na ciepłą herbatę (jeżeli się posiada).  

 

RAMOWY PLAN WYJAZDU  

Plan może ulec zmianom, modyfikacjom w zależności od warunków pogodowych oraz aktualnych możliwości psychofizycznych uczniów.  

Dzień  Plan dnia  

17.02.2019 
niedziela 

 wyjazd ze szkoły w Szopie – godz. 23.00 

 przejazd nocny do Zieleńca 

18-20.02.2019  19,20.02.2019 ŚNIADANIE 

 ZIELENIEC SKI ARENA – jazda na nartach 

 18,19,20.02.2019 - OBIADOKOLACJA 

21.02.2019 
czwartek 

 Śniadanie + szybki posiłek w Mc lub innym miejscu podczas powrotu 

 Powrót do szkoły 

       

 

 



REGULAMIN ZIELENIEC 2019 

 
1. Wszyscy uczestnicy respektują i wykonują polecenia opiekunów. 

2. Uczestnicy zobowiązani są do całkowitego podporządkowania się planowi realizowanego przez całą grupę.  
3. Uczestnicy zobowiązani są do stawiania się na miejsce i o określonej godzinie na zbiórki wyznaczone przez opiekunów.  

4. Niedopuszczalne jest samowolne oddalanie się uczestnika od miejsca pobytu całej grupy. 

5. OBOWIĄZUJE CAŁKOWITY ZAKAZ PALENIA PAPIEROSÓW (innych używek, włączając w to tabakę) I 

SPOŻYWANIA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I ENERGETYCZNYCH! 

6. O naruszeniach niniejszego REGULAMINU przez jej uczestnika zostanie poinformowany drogą telefoniczną rodzic/opiekun 

zainteresowanego ucznia.  
7. W przypadku wyrządzenia celowej szkody przez ucznia na terenie miejsca zakwaterowania, rodzice ucznia ponoszą pełne koszty 

naprawy, doprowadzenia do stanu pierwotnego. 

8. Uczestnicy wycieczki mogą ze sobą zabrać telefony komórkowe, środki pieniężne. Organizator nie ponosi jednak jakiejkolwiek 
odpowiedzialności za kradzież, czy też zgubienie cennych przedmiotów przez ucznia. 

9. Komórki prywatne uczniów pozostają w depozycie opiekunów – poza wyznaczonymi godzinami. W celu kontaktu z rodzicami, 

opiekunami itp. komórki będą udostępnianie uczniom codziennie w ciągu dnia, w godzinach JAZDY NA NARTACH oraz po 

powrocie do pensjonatu do godz. 21.30. W przypadku chęci skontaktowania się ze swoim dzieckiem w nocy rodzice mogą 

dzwonić na komórki wychowawców i przez nich kontaktować się z poszczególnymi uczniami. 

10. W przypadku gdy dziecko nie odda telefonu (telefonów) do depozytu po wskazanej porze dzwonienia do domu, pozbawione 
zostaje prawa do używania telefonu w dniach następnych - do końca wyjazdu. Kontakt z dzieckiem możliwy będzie tylko przez 

pośrednictwo wychowawcy.  

11. W przypadku zatajenia posiadania telefonu przez ucznia i zauważenia tego faktu przez wychowawców, telefon razem w kartą 
zostanie dziecku zabrany, przekazany do depozytu i oddany w ostatnim rodzicom/opiekunom, zaś uczeń zostanie pozbawiony 

prawa do uczestnictwa w wycieczkach do końca roku szkolnego.  

12. W przypadku gdy uczeń będzie sprawiał problemy wychowawcze podczas wyjazdu, będzie stwarzał zagrożenie dla siebie lub 
grupy, nie będzie respektował regulaminu, nie będzie szanował czasu trwania ciszy nocnej – może zostać pozbawiony przywileju 

korzystania z atrakcji przewidzianych na wyjeździe jak również prawa do uczestnictwa w kolejnych wycieczkach, wypoczynku w 

latach następnych.  
13. Podczas wycieczki/wypoczynku obowiązuje całkowity zakaz posiadania, kupowania, spożywania tzw. napojów energetycznych. 

Złamanie tej zasady spowoduje pozbawienie prawa do uczestnictwa w wycieczkach szkolnych/wypoczynku do końca roku 

szkolnego.  

14. Każdego z uczniów - uczestników wypoczynku obowiązuje zasada noszenia kasku od momentu założenia go przy 

autokarze, aż do momentu oddania opiekunom – przy autokarze. Uczeń może jedynie zdjąć kask w momencie gdy 

wchodzi do baru na stoku, do WC. W przypadku zauważenia, że któryś z uczniów ma zdjęty kask zostanie on pozbawiony 

możliwości dalszej jazdy do końca trwania wypoczynku. Proszę o zrozumienie, że jest to jeden z podstawowych punktów 

naszego wspólnego bezpieczeństwa. Każdy z uczniów nosi szkolne, białe kaski! 

15. Każdy z uczniów otrzymuje kask, buty i narty [nie dotyczy uczniów mających własny sprzęt]. Każdy z uczniów odpowiada 

za powierzony mu sprzęt sportowy. W przypadku zagubienia sprzętu, kradzieży na stoku wynikającej z bezmyślności [np. 

pozostawienie sprzętu bez opieki, porzucenie] rodzice ucznia ponoszą koszty utraconego mienia szkolnego. Kaski, buty i 
narty są numerowane.  

16. Do interpretacji niniejszego regulaminu upoważniony jest kierownik wycieczki/wypoczynku.  

17. W sprawach nie ujętych w niniejszym REGULAMINIE decyduje kierownik wycieczki/wypoczynku. Postanowienia kierownika 
są ostateczne i nie podlegają odwołaniu i nie wymagają uzasadnienia. 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania i ponoszenia wszelkich konsekwencji 
wynikających z jego punktów. Jednocześnie oświadczam, że moje dziecko jest zdrowe i nie ma jakichkolwiek przeciwwskazań do Jego 

uczestnictwa w wyjeździe. 

 

 
----------------------------------------------------         ----------------------------------------------------  

      imię i nazwisko uczestnika wypoczynku   podpis uczestnika wypoczynku 

          (pismem DRUKOWANYM) 

 

Telefon do ucznia w przypadku gdy zabiera ze sobą komórkę……………………………… 

 

Proszę, aby dziecko (EWENTUALNIE) zabrało jeden telefon! 

 

 

 

 

Telefon do rodziców/opiekunów…………………………………. 

---------------------------------------------------- 

podpis rodziców/opiekunów 

 

NA WYJAZD NIE WOLNO ZABIERAĆ TABLETÓW, LAPTOPÓW!          


