
REGULAMIN   WYCIECZKI PROFILAKTYCZNO - EDUKACYJNEJ  

„PRZYSTANEK PROFILAKTYKA” 

 

„Przystanek Profilaktyka” to propozycja jednodniowej wycieczki szkolnej dla 

uczniów klas IV-VIII w gminie Żukowo. Realizowany będzie w październiku 2022 r w 

dniach i w godzinach nauki szkolnej, na terenie Ośrodka „Jagatówka” w Jagatowie. 

Organizator zapewnia:  

 świetną zabawę bez telefonu z dobrą dawką wiedzy o profilaktyce uzależnień i higienie 

cyfrowej  

 realizację programu profilaktycznego: Mega PLANSZÓWKA, gra terenowa OFFLINE,  

zestaw zadań Podejmij WYZWANIE lub Gry STOLIKOWE (zależnie od pogody) 

 przekąski, wodę, ciepły posiłek ogniskowy (kiełbaska, pieczywo) oraz bezmięsną zupę 

 pamiątkowy worek z atrakcyjnymi gadżetami edukacyjno-profilaktycznymi dla każdego 

uczestnika (m.in. pendrive, długopis, piłeczka antystresowa i inne niespodzianki) 

 dokumentację zdjęciową z wydarzenia przekazaną do szkoły na nośniku cyfrowym 

 transport w obie strony 

 dostęp do sanitariatów, dostęp do budynku i namiotów piknikowych w obiekcie  

 

Wycieczka jest bezpłatna, finansowana ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Gminie Żukowo. 

 

1. Warunkiem uczestnictwa w „Przystanku profilaktyka” jest zapoznanie się 

poniższym regulaminem i podpisanie zgód.  

2. Każdy uczestnik oświadcza, że stan jego zdrowia pozwala na podjęcie przez niego 

wysiłku związanego z uczestnictwem w przedsięwzięciu oraz pokonaniem w określonym 

czasie wyznaczonych tras i zadań. 

3. Opiekę faktyczną nad dziećmi podczas dojazdu, trwania przedsięwzięcia oraz powrotu do 

szkoły sprawują wyznaczeni do udziału przez szkołę nauczyciele. Animatorzy organizują 

grę i obsługują poszczególne trasy. 

4. Organizator wymaga od uczestnika przygotowania odpowiedniego ubioru. Miesiąc 

październik może okazać się miesiącem obfitującym w niskie temperatury i wilgotną 

aurę, dlatego należy: 

a. Ubrać się w wygodny strój turystyczny/sportowy kilkuwarstwowy (na tzw. 

cebulkę), by dostosować liczbę odzieży do temperatur i pogody, jaka będzie 

panować danego dnia.  

b. Zadbać o nieprzemakalną kurtkę i obuwie np. buty treningowe, kalosze itp. 



c. Polecamy zabrać na zmianę skarpetki, spodnie i buty. Ponieważ  

te, w których wystartujemy mogą ulec przemoczeniu podczas gry terenowej. Trasy 

„Przystanku profilaktyka” realizowane są na powierzchni trawiastej i części leśnej, 

może występować tam rosa lub np. woda po nocnych opadach deszczu.  

 

5. Jednym z założeń profilaktycznych przedsięwzięcia jest tzw. „detoks cyfrowy” czyli 

przebywanie w pięknych okolicznościach przyrody bez używania urządzeń cyfrowych, 

dlatego organizator zdeponuje/ zabezpieczy wszystkie urządzenia (głównie telefony), 

które będą posiadać uczestnicy na czas trwania imprezy. Ewentualny kontakt z dzieckiem 

w sprawach pilnych, możliwy będzie jedynie telefonicznie z nauczycielem sprawującym 

faktyczną opiekę nad dzieckiem. Prosimy nie zabierać zegarków SmartWatch, 

notebooków, laptopów, itp. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za cenne przedmioty pozostawione bez opieki 

(dokumenty osobiste, aparaty fotograficzne, inne), które nie zostały zdeponowane/ 

zabezpieczone przez organizatora, a także nie bierze odpowiedzialności za rzeczy 

zagubione, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub 

po zakończeniu „Przystanku Profilaktyka”. Uczestnik ponosi pełne koszty utraconego lub 

zniszczonego sprzętu oraz pokrywa wyrządzone przez siebie szkody. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania koniecznych zmian trasy, godziny 

rozpoczęcia i zakończenia imprezy oraz odwołania w przypadku złych warunków 

pogodowych. Odwołanie przedsięwzięcia nastąpi obligatoryjnie, tylko wtedy gdy zostaną  

rozesłane Alerty RCB. 

8. Uczestnicy mają obowiązek stosować się do poleceń animatorów. 

9. W przypadku wystąpienia ewentualnego urazu, kontuzji uczestnik ma obowiązek 

niezwłocznego zgłoszenia tego faktu animatorowi.  

10. Zabrania się zanieczyszczania tras, niszczenia lub chowania zawieszonych na trasie 

wskazówek i zadań.  

11. Organizator będzie realizował dokumentację fotograficzną z „Przystanku 

Profilaktyka”, zgodnie z wymogami zawartymi w podpisanej umowie z Gminą Żukowo. 

„Przystanek Profilaktyka” realizowany jest przez uczniów w ramach zajęć szkolnych,  

a dokumentacja fotograficzna obejmie zakres, a który wyrazili Państwo zgodę w szkole, 

do której uczęszcza Państwa dziecko. Fotograf nieodpłatnie przekaże dokumentację 

fotograficzną dla szkoły. Fotograf nie będzie udostępniał dokumentacji na indywidualne 

prośby uczestników. Wykonane zdjęcia będą w dyspozycji szkoły, zgodnie z podpisaną 

przez Państwa deklaracją szkolną o wykorzystaniu wizerunku dziecka. 

12. Cele przedsięwzięcia „Przystanku profilaktyka” są zgodne z przyjętymi 

 przez Gminę Żukowo celami i zadaniami profilaktycznymi.  



Zgoda nr 1. 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………………………….  

       Imię i nazwisko dziecka  oraz klasa 

/udział w „Przystanek Profilaktyka” i zobowiązuję się 

do przestrzegania powyższego regulaminu oraz stosowania się do jego zasad, 

co potwierdzam własnoręcznym podpisem. 

 

 

…………………………………………………..        ………………………………….. 

 

Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego    Data i czytelny podpis uczestnika 

 

 

 

Zgoda nr 2 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz mojego dziecka: 

 ………………………………………………………………………………….. w zakresie 

niezbędnym do realizacji przedsięwzięcia „Przystanek profilaktyka” oraz utrwalania 

wizerunku i jego przetwarzania zgodnie z podpisaną deklaracją szkolną o wykorzystaniu 

wizerunku dziecka. 

 

 

…………………………………………………….             ………………………………….. 

 

Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego    Data i czytelny podpis uczestnika 

 

 

Brak złożonego podpisu pod zgodą nr 1 lub zgodą nr 2 , odbierane jest automatycznie, jako brak zgody na 

udział dziecka w przedsięwzięciu profilaktycznym Przystanek Profilaktyka, gdyż pozwala na jego 

realizację zgodnie z podpisaną umową z Gmina Żukowo. 

http://powiat.poznan.pl/wp-content/uploads/2016/08/2016-regulamin-sp%C5%82ywu-kajakowego.pdf#page=1
http://powiat.poznan.pl/wp-content/uploads/2016/08/2016-regulamin-sp%C5%82ywu-kajakowego.pdf#page=1

