REGULAMIN WYCIECZEK PRZEDMIOTOWYCH
Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORGANIZOWANYCH PRZEZ
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SŁOWAKA
AKADEMICKI ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
w Chorzowie
§1

Stowarzyszenie Przyjaciół Słowaka – organizacja pożytku publicznego, zwane dalej
Stowarzyszeniem, organizuje w sezonie zimowym wycieczki przedmiotowe z wychowania
fizycznego, zwane dalej wycieczkami dla uczniów Akademickiego Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Chorzowie oraz dla uczniów innych szkół ponadgimnazjalnych.

§2

Zaleca się by jedną grupę uczestników (turnus) stanowili uczniowie jednej klasy.

§3

Kalendarz turnusów zostaje ustalony w pierwszej dekadzie listopada.

§4

Organizatorzy przedstawiają bieżącą ofertę wycieczek do dnia przedstawienia kalendarza
turnusów.

§5

Wszyscy uczestnicy wycieczek wpłacają zaliczki na konto bankowe Stowarzyszenia lub
u wskazanej osoby, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 listopada. Wysokośd zaliczki
określa corocznie Stowarzyszenie.

§6

1. W celu uzyskania zwrotu zaliczki należy złożyd w Stowarzyszeniu pisemny wniosek
w terminie nie późniejszym niż na 21 dni przed rozpoczęciem turnusu.
2. Wniosek winien byd podpisany przez opiekuna prawnego ucznia albo przez ucznia
pełnoletniego.

§7

1. Wpłata pozostałej części kosztów obozu następuje na konto bankowe Stowarzyszenia lub
u wskazanej osoby w terminie do 10 dni przed rozpoczęciem turnusu.
2. Zwrot kwot, o których mowa w §5 i §7 ust. 1 jest możliwa jedynie w przypadku, gdy
przyczyna leży po stronie Stowarzyszenia lub kierownictwa miejsca zakwaterowania.
3. Zwrot następuje w trybie określonym w §6 w nieprzekraczalnym terminie 7 dni licząc od
dnia zakooczenia turnusu.

§8

W trakcie sześciodniowego turnusu Stowarzyszenie gwarantuje uczestnikom:
1. zakwaterowanie,
2. pełne wyżywienie,
3. jazdę na nartach pod kierunkiem nauczycieli,
4. opiekę nauczycieli,
5. korzystanie z wyciągu narciarskiego,
6. przygotowanie stoku ratrakiem,
7. transport sprzętu (w przypadku wyjazdów do schroniska PTTK Rysianka z parkingu do
schroniska i z powrotem).

§9

W wycieczce nie biorą udziału uczniowie:
1. całkowicie zwolnieni z zajęd wychowania fizycznego
2. posiadający zwolnienie:

1) wykluczające uprawianie narciarstwa alpejskiego i snowboardu,
2) dwiczeo rozgrzewająco-kształtujących,
3) turystyki górskiej.

§10

Każdy z uczestników wyjazdu musi obowiązkowo posiadad kask.

§11

W czasie trwania wycieczki interesy Stowarzyszenia wobec uczestników wycieczki oraz
kierownictwa miejsca zakwaterowania reprezentuje upoważniony nauczyciel.

§12

W trakcie wycieczek wszystkich, ich uczestników obowiązuje przestrzeganie postanowieo
Statutu Akademickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Regulaminu Akademickiego
Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Regulaminu porządkowego wyjazdów szkolnych
w Akademickim Zespole Szkół Ogólnokształcących w Chorzowie.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2007 r.

