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Regulamin wycieczki/obozu 

Każdy uczestnik wycieczki/obozu/szkolenia zobowiązany jest: 

1. Zapoznać się z zasadami Regulaminu wycieczki/obozu oraz bezwzględnie 

stosować się do nich. 

2. Wykonywać polecenia oraz dostosowywać się do nakazów i zakazów wyda-

wanych przez osoby funkcyjne wycieczki/obozu – kierownika, opiekuna wy-

cieczki, instruktora. 

3. W czasie trwania wycieczki/obozu przestrzegać bezwzględnego zakaz posia-

dania, kupowania oraz spożywania napojów zawierających alkohol oraz środ-

ków odurzających, a także palenia tytoniu. 

4. Zachowywać się w sposób kulturalny i zdyscyplinowany.  

Pamiętaj, że Twoje zachowanie może mieć wpływ na bezpieczeństwo  

innych osób! 

5. Przestrzegać zasad bezpieczeństwa w czasie przejazdu środkami transporto-

wymi: autobusem. 

6. Przestrzegać zasad bezpieczeństwa w czasie przegrupowania pieszego (w 

tym po drogach publicznych) w warunkach górskich i podgórskich. 

7. Przestrzegać zakazu samowolnego opuszczania/wychodzenia z rejonu za-

kwaterowania oraz szkolenia bez opiekuna/dowódcy plutonu. 

8. Każdy uczeń zobowiązany jest do udziału w szkoleniu z zasad bezpieczeń-

stwa obowiązujących podczas realizacji szkoleń praktycznych i ćwiczeń. 

9. Przestrzegać zasad obowiązujących w miejsce zakwaterowania (cisza nocna, 

przebywanie we własnych pokojach po godz. 22.00 itp.) 

10. Informować osoby funkcyjne wycieczki/obozu - opiekuna  o jakichkolwiek sy-

tuacjach niebezpiecznych mogących zagrażać życiu lub zdrowiu uczestników 

wycieczki/obozu. 

11. Zgłaszać osobom funkcyjnym obozu/opiekunowi  wszelkie objawy złego sa-

mopoczucia i w razie potrzeby bezwzględnie przerwać wykonywanie ćwiczeń 

w ramach prowadzonego szkolenia. 

12. Przygotowania się do wycieczki/obozu w zakresie sprawności fizycznej po-

przez systematyczne wykonywanie ćwiczeń o charakterze siłowym i sprawno-

ściowym. 

13. W czasie zajęć w terenie o dużym nasłonecznieniu bezwzględnie nosić nakry-

cie głowy oraz spożywać duże ilości płynów. 
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14. Dostosowywać się do obowiązujących w miejscach użyteczności publicznej 

regulaminów i standardów zachowania. 

15. Do utrzymywania odpowiedniego stanu higieny osobistej. 

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

17. Kulturalnie odnosić się do osób funkcyjnych wycieczki/obozu - opiekuna, kole-

żanek, kolegów i innych osób związanych z realizacja przedsięwzięć w ra-

mach wycieczki/obozu. 

Ponadto: 

18. Opiekunowie/osoby funkcyjne obozu upoważnione są do kontroli utrzymania 

porządku w rejonie zakwaterowania oraz wyposażenia indywidualnego kade-

tów. Czynności kontrolne wykonywane są w obecności i przy udziale uczest-

nika obozu. 

19. Spożywanie alkoholu, zażywanie środków odurzających  lub rażące narusze-

nia dyscypliny skutkować będzie wydaleniem z wycieczki/obozu i konieczno-

ścią osobistego odbioru kadeta z miejsca zakwaterowania przez rodzica lub 

opiekuna prawnego lub upoważnioną (pisemnie) osobę w terminie do 12 go-

dzin od zdarzenia. 

20. Dopuszcza się do udziału w szkoleniu specjalistycznym wyłącznie osoby po-

siadające dobry stan zdrowia, nie posiadające przeciwwskazań medycznych 

do wykonywania ćwiczeń o charakterze siłowym i sprawnościowym. Ten fakt 

uczestnik lub w przypadku osób nieletnich, jego rodzic lub opiekun prawny, 

potwierdza w momencie wypełnienia oświadczenia o wyrażeniu zgody na 

udział w wycieczce/obozie. 

21. W ramach planowania, organizowania i realizacji wycieczki/obozu organizator 

będzie gromadził i przetwarzał dane osobowe oraz dane wrażliwe. Dane te 

będą wykorzystywane tylko na wypadek wystąpienia zdarzeń losowych i kry-

zysowych. Po zakończeniu wycieczki/obozu zgromadzone dane zostaną ko-

misyjnie zniszczone i nie będą przechowywane ani przekazywane innym 

podmiotom. 

 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z powyższym regulaminem i w całości go ak-

ceptuję. Rodzice i opiekunowie prawni lub uczniowie pełnoletni wyrażają zgodę na 
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gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych i danych wrażliwych. Podpisy 

uczniów na liście uczestników wycieczki/obozu, a rodziców na zgodzie na udział 

swojego dziecka/wychowanka w wycieczce/obozie. 

Regulamin oraz plan wycieczki oraz sprawy organizacyjne zamieszczono na stronie 

internetowej liceum, celem łatwego dostępu przez rodziców/opiekunów i uczestników 

wycieczki. 

 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZASAD PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACYM IM. GEN. S.ROWECKIEGO „GROTA” 

W CZERWIEŃSKU 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
informujemy, iż: 
 
1. Administratorem danych osobowych Pana/Pani oraz Pana/Pani 

dzieci/wychowanków jest Liceum Ogólnokształcące im. gen. Stefana Roweckiego 
”Grota” w Czerwieńsku, tel. 68 3278707 email: sekretariat@lo-czerwiensk.pl 

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych w liceum możliwy jest pod poprzez adres 
email: dyrektor@lo-czerwiensk.pl 

3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu: 

 Zapewnienia bezpieczeństwa podczas trwania wycieczki klasowej/szkolnej, 

 niezbędnym do skontaktowania się lub udzielenia odpowiedzi na zadane 
pytania za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail: dyrektor@lo-
czerwiensk.pl, 68 3278707). 

4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą: 

 pracownicy liceum; 

 podmioty współpracujące z liceum na podstawie umów powierzenia, 
porozumień o współpracy w związku z realizacją procesu edukacyjnego 

 organy państwowe, którym udostępnienie danych osobowych regulują 
oddzielne przepisy prawa. 

5. Dane osobowe ucznia, jego rodziców/prawnych opiekunów, przetwarzane i 
przechowywane są na potrzeby związane z prowadzeniem dokumentacji szkolnej, 
odpowiednio: 
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 przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym 
czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 
powszechnie obowiązującego prawa, 

 do czasu wycofania zgody (jeżeli wcześniej taka zgoda była). 
6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani 

żadnej organizacji międzynarodowej. 

7. W każdym czasie posiada Pan/Pani prawo do: 

 dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 
wniesienia sprzeciwu; 

 wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych 
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani 
dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

9. Dane, które podaje Pan/Pani jest wymogiem ustawowym.  

10. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób 
zautomatyzowany, nie będą też poddawane procesowi profilowania.  

 


