
Regulamin wycieczki do Warszawy w dniu 9.07.2021 r. 

1. Organizatorem wycieczki jest Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Skępem „GUCIO”. 

2. W wycieczce może wziąć udział każdy uczeń Szkoły Podstawowej w Skępem. Z młodszymi 

uczniami  na wycieczkę może jechać rodzic lub osoba wskazana przez rodzica. 

3. Wycieczka odbędzie się w dniu 9.07.2021 r., koszt wycieczki dla ucznia jak i rodzica – 52,00 zł 

4. Opiekę nad dziećmi w czasie wycieczki będą sprawować: Mirosława Krasińska ( nauczyciel SP 

Skępe), Małgorzata Dąbrowska ( nauczyciel SP Skępe), Piotr Wiśniewski ( pracownik SP Skępe). 

5. Miejsce zbiórki i powrotu jest szkolny parking przy SP Skępe. 

6. Autokar (wynajem - Powiatowy Zakład Transportu Publicznego w Lipnie) wyposażony jest w 

klimatyzację. 

7. Każdy uczestnik wycieczki objęty jest ubezpieczeniem. 

8. Jeśli dziecko jedzie samo na wycieczkę -Rodzic zobowiązany jest odebrać dziecko po wycieczce z 

parkingu szkolnego. 

9. Uczestnik wycieczki może zabrać telefon, aparat fotograficzny na własną odpowiedzialność. 

10. W trakcie wycieczki uczestnik zachowuje się kulturalnie, jest zdyscyplinowany.  

11. Słucha i stosuje się do poleceń opiekunów wycieczki.  

12. Przestrzega regulaminu Centrum Nauki Kopernik. 

13. Uczestnik bez pozwolenia nie oddala się od grupy. 

14. Dba o bezpieczeństwo swoje i innych. 

15. Dba o rzeczy własne i szanuje rzeczy innych. 

16. Dba o czystość, ład i porządek w miejscach, w których przebywa. 

17. W przypadku naruszenia przez ucznia zasad regulaminu w sposób zagrażający bezpieczeństwu 

własnemu lub innych natychmiast zawiadamia się jego rodziców (prawnych opiekunów). 

18. Program wycieczki: 

- zbiórka przy parkingu szkolnym – godz. 5.45, 

- wyjazd – godz. 6.00, 

- godz. 9.20 wizyta w Centrum Nauki Kopernik, 

- godz. 13.30 seans w Planetarium na terenie Centrum Nauki, 

- posiłek w barze na terenie Centrum – we własnym zakresie 

- spacer po Starówce 

- wyjazd z Warszawy ok. godz. 17.00,  powrót do Skępego ok. 20.00 

7. Na wycieczkę dziecko zabiera: 

-   2 plecaki- duży i mały- duży zostaje w autobusie, a mały dzieci biorą ze sobą do Centrum Nauki, 

- wygodny strój, odpowiedni do pogody, maseczkę 

- kanapki, picie niegazowane w małych plastikowych butelkach, słodycze bez czekolady, 



- chusteczki higieniczne, mokry mały ręcznik w reklamówce  lub chusteczki nawilżone, 

- koszulkę, spodnie na zmianę ( w przypadku konieczności przebrania się) 

- można wziąć małą poduszkę, ulubioną zabawkę, książkę, 

- kieszonkowe ( na zakup pamiątek, na posiłek w Centrum) 

- jeśli dziecko źle znosi podróż, proszę podać dziecku tabletkę przed wyjazdem i spakować na drogę 

powrotną. 

 


