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REGULAMIN UCZESTNICTWA W IMPREZACH ZEWNĘTRZNYCH 
 
 
 
RAJDY ROWEROWE  
 

1. Za bezpieczeństwo uczniów w czasie rajdu rowerowego odpowiada nauczyciel, pełniący funkcję 

opiekuna grupy. Za bezpieczeństwo ucznia w czasie przejazdu z domu na miejsce zbiórki oraz z 

miejsca rozwiązania rajdu do domu odpowiadają jego rodzice.  

2. Na udział ucznia w rajdzie zgodę muszą wyrazić na piśmie jego rodzice.  

3. Liczba uczestników rajdu nie powinna przekraczać 10 osób na jednego opiekuna.  

4. Opiekun, który pełni funkcję kierownika, omawia ze wszystkimi uczniami trasę rajdu, ustala 

godzinę i miejsce zbiórki, przewidywaną godzinę i miejsce rozwiązania rajdu oraz zasady 

bezpiecznego zachowania na trasie.  

5. Na co najmniej dwa dni przed rajdem kierownik składa w sekretariacie szkoły-  kartę wycieczki.  

6. W czasie trwania rajdu uczestnik wykonuje polecenia nauczyciela-opiekuna, uważa na umowne 

sygnały (ruchowe, dźwiękowe) przekazywane przez niego i bezwzględnie się do nich stosuje.  

7. W czasie jazdy rowerem w kolumnie utrzymuje 2 – 3 metry odległości między rowerami, jedzie 

jeden za drugim, dostosowuje tempo jazdy do grupy, nie wyprzedza innych uczestników rajdu.  

8. Jadąc trzyma obie ręce na kierownicy, wyjątkiem jest moment, gdy wskazuje zamiar skrętu w 

prawo lub w lewo.  

9. Informuje jadących przed sobą uczestników o nadjeżdżającym z tyłu pojeździe.  

10. W czasie poruszania się po drodze dla rowerów wydzielonej z chodnika jedzie prawą stroną tej 

trasy.  

11. Przy pokonywaniu przejść dla pieszych przechodzi przez nie - przeprowadzając rower, a nie 

przejeżdżając przez przejście.  
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12. W sytuacji, gdy jeden z uczestników musi się zatrzymać (np. uszkodzenie roweru), informuje o 

tym głośno, po czym zatrzymuje się. Pozostali uczestnicy również zatrzymują się, pozostając w szyku 

kolumny.  

13. W czasie postoju nie oddala się od grupy.  

14. Rowery na postoju powinny być ustawione jeden obok drugiego i zabezpieczone przed kradzieżą.  

15. Uczestnik rajdu zobowiązany jest posiadać:  

- sprawny rower, wyposażony w hamulec, dzwonek, światełko odblaskowe z tyłu, sprawnie działające 

oświetlenie, linkę do przypięcia roweru,  

- kartę rowerową,  

- odpowiedni do warunków pogodowych ubiór,  

- plecak z artykułami, które mogą się przydać w czasie wycieczki (lekka kurtka przeciwdeszczowa, 

napój).  

16. W sytuacji uszkodzenia roweru w stopniu uniemożliwiającym jazdę, rower zostaje zabezpieczony 

w najbliższym gospodarstwie, skąd powinni go odebrać rodzice uczestnika rajdu.  
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ZAWODY SPORTOWE  

Postanowienia ogólne  

1. Udział w zawodach sportowych jest przywilejem uczniów Szkoły Podstawowej w Mieroszynie. 

2. Uczestnicy zawodów godnie reprezentują szkołę, dążą do uzyskania jak najlepszych wyników 

sportowych, walczą zgodnie z zasadami fair play.  

3. W zawodach mogą uczestniczyć uczniowie, posiadający aktualne ubezpieczenie od następstw 

nieszczęśliwych wypadków w ramach ubezpieczenia zbiorowego lub indywidualnego oraz pisemną 

zgodę rodzica (prawnego opiekuna dziecka).  

4. Zawodnicy nie ponoszą kosztów finansowych udziału w zawodach.  

5. Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminów zawodów i obiektów 

sportowych, na których się znajdują.  

6. Kierownikiem drużyny sportowej zwanej dalej kierownikiem jest nauczyciel wychowania fizycznego 

lub inna osoba wyznaczona przez dyrektora szkoły.  

7. Kierownik odpowiada za bezpieczeństwo całej drużyny.  

8. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia zgłaszane są do kierownika.  

9. Rozmowy i negocjacje z organizatorami zawodów prowadzi tylko i wyłącznie kierownik, jest on 

przedstawicielem dyrektora szkoły na imprezach sportowych.  

10. Uczniowie w stosunku do których istnieją przeciwwskazania lekarskie nie mogą brać udziału w 

zawodach.  

 

 

Podstawowe zasady bezpieczeństwa i opieki nad uczniami podczas zawodów sportowych  

1. Opiekę nad uczniami biorącymi udział w wycieczce sprawuje kierownik i opiekunowie.Opieka ta 

ma charakter ciągły.  

2. Na zawodach sportowych organizowanych poza terenem szkoły w obrębie tej samej miejscowości, 

bez korzystania ze środków lokomocji opiekę sprawuje co najmniej jedna osoba nad grupą                                  

30 uczniów.  

3. Na zawodach sportowych organizowanych poza terenem szkoły przy korzystaniu ze środków 

lokomocji opiekę sprawuje jedna osoba nad grupą do 15 uczniów.  

4. Przed wyruszaniem z każdego miejsca pobytu, przejazdów oraz przybycia do punktu docelowego, 

opiekunowie bezwzględnie sprawdzają stan liczbowy uczniów.  

5. Przed wyruszeniem na zawody sportowe uczestnicy są świadomi przestrzegania zasad 

bezpieczeństwa i sposobów zachowania się w razie nieszczęśliwego wypadku.  
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6. Do przewozu młodzieży są wykorzystywane tylko sprawne i dopuszczone do przewozu osób 

pojazdy.  

7. W przypadku, gdy podczas trwania dojazdu lub powrotu z zawodów sportowych, miał miejsce 

wypadek, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące postępowania w razie wypadków w szkołach i 

placówkach publicznych.  

 

Podstawowe zasady zachowania uczestników zawodów  

1. Uczniowie dostarczają kierownikowi wycieczki pisemną zgodę od rodziców na udział w zawodach 

sportowych.  

2. Uczestników wyjazdu na zawody sportowe obowiązuje odpowiedni strój.  

3. W czasie trwania zawodów sportowych, podczas dojazdu jak i powrotu, obowiązują uczniów 

postanowienia statutu szkoły i przepisy bezpieczeństwa.  

4. Obowiązuje zakaz palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków.  

5. Niedopuszczalne jest samowolne oddalanie się od grupy.  

6. Uczestników zawodów sportowych obowiązuje punktualność .  

7. W trakcie trwania zawodów sportowych nie przewiduje się „czasu wolnego”, a uczniowie 

przebywają przez cały czas pod nadzorem opiekunów.  

8. W czasie postoju autokaru na parkingu należy ściśle przestrzegać zaleceń kierownika.  

9. W przypadku wyjazdów na zawody sportowe uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania 

regulaminów obiektów, w których przebywają.  

10. W przypadku złego samopoczucia uczeń zgłasza się do kierownika lub opiekuna.  

11. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu będą wyciągane konsekwencje zgodnie ze statutem 

szkoły.  

12. Uczniowie po powrocie z zawodów sportowych biorą udział w zajęciach szkolnych zgodnie z 

planem lekcji.  
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UDZIAŁ POCZTU SZTANDAROWEGO I DELEGACJI SZKOŁY W UROCZYSTOŚCIACH POZASZKOLNYCH  

1. Za bezpieczeństwo uczniów reprezentujących szkołę w poczcie sztandarowym i delegacji szkoły 

odpowiada wyznaczony nauczyciel - opiekun pocztu sztandarowego.  

2. Nauczyciel odpowiedzialny jest za zorganizowanie wyjścia, a w szczególności:  

a) ustalenie składu pocztu i delegacji,  

b) uzyskanie zgody rodziców uczniów, wyznaczonych do reprezentowania szkoły,  

c) ustalenie z rodzicami sposobu dotarcia uczniów na miejsce uroczystości i powrotu do domu po jej 

zakończeniu,  

d) przewiezienie ze szkoły na miejsce uroczystości (a po jej zakończeniu odwiezienie z powrotem) 

sztandaru i insygniów pocztu sztandarowego w warunkach uniemożliwiających ich zabrudzenie i 

zniszczenie,  

e) opiekę nad uczniami w czasie uroczystości.  

3. Poczet sztandarowy oraz delegacja szkoły, uczestnicząc w uroczystościach pozaszkolnych, powinni 

być ubrani odświętnie: chłopcy - biała koszula i ciemne spodnie, dziewczynki - białe bluzki i czarne lub 

granatowe spódnice. W chłodne dni uczniowie powinni założyć ciepłe kurtki, stonowane 

kolorystycznie, bez jaskrawych ozdób i napisów.  

4. Uczniowie reprezentujący szkołę powinni zachowywać się spokojnie i godnie.  

5. W przypadku złego samopoczucia powinni natychmiast zgłosić się do opiekuna.  

 


