
Regulamin szkolnych warsztatów rysunkowych na Rodos w terminie 8 ÷ 15. X. 2018r. 
 
1. Ważne! Proszę by każdy miał kartę EKUZ. Jest to podstawowy dokument umożliwiający 

korzystanie z usług medycznych w całej Grecji. 

2. Ważne! Zgodę na wyjazd i zobowiązanie do przestrzegania regulaminu proszę dostarczyć, w 

nieprzekraczalnym terminie 8 czerwca 2018r. Ważne, by wyraźnie wpisać tam imię i 

nazwisko ucznia dokładnie takie, jakie jest w dowodzie osobistym / paszporcie, zależnie 

z którym aktualnym dowodem tożsamości uczeń będzie wyjeżdżał. 

3. Ważne! Proszę sprawdzić ważność dokumentu; paszportu lub dowodu osobistego. 

Musi być ważny do chwili zakończenia imprezy. 

4. Zbiórka na lotnisku Okęcie odbędzie się dwie godziny przed wylotem, na dzień dzisiejszy 

planowana godzina wylotu to 6:55. Jednak może to ulec zmianie. Na 48 godz. przed 

wyjazdem, kierownik wycieczki prześle e'mail, potwierdzający godzinę wylotu.  

5. Proszę spakować się w dwie walizki;  

 bagaż rejestrowany o wadze max 20 kg, ten bagaż będzie można odebrać po przylocie na 

miejsce docelowe, 

 bagaż podręczny o masie max 5 kg, który każdy zabiera ze sobą na pokład samolotu, 

dlatego warto tu wpakować coś do zjedzenia w samolocie, 

 torebkę i ewentualny komputer lub aparat fotograficzny można trzymać niezależnie. 

6. Do bagażu podręcznego warto spakować coś do jedzenia, gdyż pierwszym posiłkiem 

gwarantowanym jest obiadokolacja w hotelu. Na pokładzie samolotu będzie serwis z posiłkiem 

ale płatnym. Kanapka to około 4 € / 16,- zł w ubiegłym sezonie. 

7. Proszę do bagażu podręcznego nie pakować płynów o pojemności powyżej 100 ml (dotyczy 

także dezodorantów), ostrych przedmiotów (np. nożyczek, pilników), magnesów. Nawet spinki 

we włosach generują osobistą kontrolę.  

8. Bardzo rzadko, ale zdarza się, że podczas lotu ginie bagaż rejestrowany, dlatego warto do 

podręcznego spakować bieliznę, kosmetyki i zmianę ubrań na jeden dzień. 

9. Nocleg w hotelu****  w centrum stolicy wyspy ze śniadaniem i obiadokolacją, będą to posiłki 

dobre, obfite i do wyboru wg uznania. Niestety napoje są gwarantowane tylko do śniadania, 

dlatego każdego dnia rozdawane będą duże butelki wody.   

10. W hotelu są bary, w których będzie można kupić przeróżne przekąski i napoje. Jednak 

wszystko jest tam bardzo drogie! Proszę nie częstować się niczym co będzie w 

lodówce, gdyż to także podlega opłacie. Nikt z opiekunów nie będzie ponosił kosztów 

przy wymeldowaniu ucznia. Zostanie wystawiony rachunek, który rodzic będzie musiał 

spłacić. 

11. Pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone w samolocie, hotelu, 

muzeum lub jakimkolwiek innym miejscu, podczas całej wycieczki szkolnej, ponoszą 

rodzice. Hotel wystawi rachunek, który rodzić będzie musiał spłacić. 



12. Październik jest miesiącem wypoczynkowym, będzie ciepło ale już bez upałów. Temperatura 

oscyluje między 17 oC a 27oC (w ubiegłym roku o tej porze było 23oC), przy czym ranki i 

wieczory mogą być chłodne. 

13. Słońce na południu Europy jest ostre. Proszę zabrać krem z filtrem, czapkę i okulary 

przeciwsłoneczne. 

14. Proszę zabrać szkicownik i przybory do rysowania zgodnie z wcześniejszą instrukcją p. 

architekt. 

15. Zawsze i każdy musi mieć przy sobie numery telefonów wszystkich uczestników wycieczki, a 

przede wszystkim opiekunów wycieczki. 

16. Opiekunowie wycieczki nie będą podawać podopiecznym żadnych lekarstw. Każdy z 

uczestników musi mieć kartę EKUZ, także będzie miał opłacone ubezpieczenie gwarantujące 

opiekę lekarską i szpitalną. 

17. W trakcie całego wyjazdu nie wolno palić papierosów, pić alkoholu, zażywać 

narkotyków oraz innych środków odurzających. Wobec osoby, która nie będzie 

przestrzegać zakazu, zostaną wyciągnięte konsekwencje w szkole, np. obniżenie oceny 

z zachowania do nagannej. Jednak najważniejsze jest to, że ubezpieczenie nie dotyczy 

osób pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających.   
 

DODATKOWE REGULACJE 

1. O każdym złym samopoczuciu natychmiast informuję opiekunów. 

2. Na lotnisku pojawiam się o wyznaczonej godzinie, zdaję sobie sprawę, że spóźnienie może 

spowodować, iż nie wezmę udziału w wyjeździe. 

3. Impreza rozpoczyna się już na lotnisku, dlatego trzymam sie grupy z opiekunem. 

4. Bezwzględnie respektuję polecenia opiekunów, przewodnika i kierownika wycieczki. 

5. Podczas przewidywanego relaksu przestrzegam wcześniejszych ustaleń. 

6. W relacjach z kolegami i koleżankami szanuję potrzebę prywatności, pamiętam o istnieniu 

pojęcia „cudza własność”, dbam o przyjazną i wesołą atmosferę tak, aby nikt nie czuł się 

samotny i wyobcowany, nie stosuję przemocy, uznaję istnienie odmiennego zdania na dany 

temat, pomagam słabszym i potrzebującym pomocy. 

7. Pamiętam, że moje zachowanie może mieć wpływ na bezpieczeństwo innych. 

8. Informuję opiekunów lub kierownika wycieczki o jakichkolwiek niebezpiecznych sytuacjach 

mogących zagrażać życiu i zdrowiu uczestników wycieczki. 

9. Aktywnie uczestniczę we wszystkich działaniach, służących właściwej organizacji wycieczki. 

10. Dbam o czystość, ład i porządek w miejscach, w których przebywam. Kulturalnie odnoszę się 

do opiekunów, kolegów i innych osób. 

11. Bez zgody opiekunów nie oddalam się od grupy, oraz nie kąpię się w basenie ani w morzu. 

12. Bezwzględnie przestrzegam zakazu palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania 

narkotyków oraz innych środków odurzających. Wiem, że w przeciwnym razie będą wobec 



mnie wyciągnięte konsekwencje oraz, że ubezpieczenie nie dotyczy osób pod wpływem 

alkoholu i innych środków odurzających.   
 

Pierwszy dzień imprezy wyjazdowej  

1. Na lotnisku Chopina pojawiam się 8.X.2018 r. dwie godziny przed wylotem. 

2. Na pokładzie samolotu zachowuję sie stosownie. 

3. Uważnie słucham instrukcji dotyczących awaryjnego lądowania. Mogę zaznajomić się z 

instrukcją w wersji papierowej, która znajduje się w siatkowej kieszonce przed moim 

siedzeniem. 

4. W trakcie lotu nie piję alkoholu, nawet jeśli stewardesa proponuje. 

5. W trakcie lotu nie wyrażam żadnych opinii. Zdarzały się bowiem przypadki, że ktoś z 

pasażerów w żarcie stwierdził, że na pokładzie jest bomba. W efekcie samolot ruszył z 

dwu-godzinnym opóźnieniem i bez "dowcipnisia". 

6. W hotelu w barach wszystko jest płatne, dlatego nie zamawiam żadnych posiłków ani 

napoi.  

7. W pokoju będzie barek z napojami i batonami, także nie częstuje się, gdyż podlega to 

dodatkowej opłacie. 

 

Drugi ÷ siódmy dzień imprezy  

1. Planuję pobudkę na taką godzinę, by po zjedzeniu śniadania być na odprawie, gotowym do 

wyjścia, o godz. 9:30 w lobby hotelu. Będę mieć przy sobie szkicownik i przybory do 

rysowania. 

2. Nie oddalam się od grupy i z miejsca zakwaterowania pod żadnym pozorem, bez zgody 

opiekunów. 

3. Właściwie zachowuję się w zwiedzanych obiektach. 

4. Po powrocie do hotelu czekam na tzw. odprawę w lobby, gdzie wspólnie ustalimy kolejną 

część tego lub następnego dnia.  

5. Obiadokolację jemy razem w restauracji hotelowej, gdzie zachowuję się zgodnie z 

przyjętymi normami. 

6. Przestrzegam regulaminu w miejscu noclegu, w tym ciszy nocnej w godzinach 23.00 ÷ 

7.00. 

7. Warsztaty obejmują nocne zwiedzanie Rodos, wtedy szczególnie przestrzegam zaleceń 

opiekunów. 

 

Ostatni dzień imprezy  

1. Na śniadaniu pojawiam się o godz. 7:00. Godzina może ulec zmianie w zależności od 

godziny wylotu z Rodos. Będzie to ostatni posiłek na wycieczce. 

2. Z lotniska Chopina odbierze mnie prawny opiekun. 

 


