
Kontrakt 
Pomiędzy uczniami i opiekunami podczas Białej Szkoły               

27.02.2017-04.03.2017r. 
 Zobowiązania uczniów  

 
 
 I. Podczas każdego etapu pobytu : 

• Będę przestrzegać wszystkich regulaminów pobytu w danym miejscu 
• Nie będę palić tytoniu, spożywać alkoholu i innych używek 
• Nie będę śmiecić i hałasować 
• Nie będę używać wulgarnych słów ani gestów 
• Będę niezwłocznie wykonywać polecenia opiekunów 
• Nie oddalę się samowolnie od grupy 
• Punktualnie będę stawiać się na wyznaczone miejsca zbiórki 
• Maksymalnie wykorzystam czas na poszerzenie wiedzy i umiejętności 

narciarskich 
II          Przed podróżą: 

• Zaopatrzę się w suchy prowiant na dzień podróży, chusteczki higieniczne 
woreczki foliowe do utrzymania czystości 

• Zabiorę stój  na zmianę odpowiednio do pogody i rodzaju zajęć 
• Stawię się punktualnie na miejsce zbiórki  

 
III Podczas podróży:  

• Nie będę przemieszczać się po autokarze 
• Nie będę samodzielnie otwierać drzwi i okien 
• Będę stosować się do wszystkich poleceń kierowcy 

IV Podczas postoju: 
• Nie będę wychodzić na jezdnię 
• Nie oddalę się samowolnie od samochodu 
• Nie będę przechodzić na drugą stronę jezdni 

V Po podróży: 
• Przed opuszczeniem autokaru sprawdzę porządek  
• Upewnię się , czy zabrałem wszystkie swoje bagaże 
• Po przeprowadzeniu przez opiekuna odprawy i ogłoszeniu zakończenia  

Białej Szkoły udam się bezpośrednio do domu rodzinnego 
VI W razie niespodziewanych wypadków i zagrożeń 

• Jeżeli zauważę nieobecność któregokolwiek z uczestników natychmiast 
powiadomię o tym opiekuna 

• Jeżeli się zgubię , to pozostanę w danym miejscu i będę czekać lub 
natychmiast skontaktuję się z grupą telefonem komórkowym  

• W sytuacji jakiegokolwiek zagrożenia podporządkuję się poleceniom osób 
kierujących ruchem lub ewakuacją 

• W razie potrzeby zawiadomię służby ratunkowe  tel.112 
• Pokryję koszty szkód powstałych z mojej winy 

 
 
 
 



Zobowiązania wychowawcy: 
 
Przygotuję w terminie wszystkie potrzebne dokumenty i dopełnię wszystkich formalności 
związanych z wyjazdem. Będę czuwać nad prawidłowym i bezpiecznym przebiegiem 
wycieczki. 
 
 

Podpisy uczestników:    Podpis wychowawcy 
 
 
 
 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


