
 

Regulamin 

Ćwiczeń terenowych „Funkcje turystyczne obszarów – pilotaż i przewodnictwo” 

(zwanych dalej „objazdówką”) 

 

w dniach 07.06.2014 – 11.06.2014 r. 

 

studentów III roku I stopnia stud. stacj. Turystyki i Rekreacji AWF we Wrocławiu 

 

W czasie trwania ćwiczeń terenowych „Funkcje turystyczne obszarów – pilotaż i 

przewodnictwo” w dniach. 07.06.2014 – 11.06.2014 r. student/-tka zobowiązuje do 

przestrzegania poniższych zasad: 

1. Wszyscy studenci zobowiązani są do przestrzegania regulaminu. W przypadkach nie 

określonych w regulaminie decydujące zdanie ma opiekun wyjazdu. 

2. Każdy uczestnik jest zobligowany do wykonania powierzonej mu roli w sposób sumienny 

i dokładny. 

3. Należy brać aktywny udział w ćwiczeniach i realizować wszystkie powierzone zadania, w 

tym pełnienie określonych ról (pilotów) zgodnie z obowiązującym programem. 

4. Uczestnicy zobowiązani są do stawienia się na miejscu zbiórki (wyjazd) w dniu 

07.06.2014r. o godz. 6.45 przy ul. Pietrusewicza vis a vis zjeżdżalni Wrocławski Park 

Wodny oraz przestrzegać innych terminów zbiórek w trakcie realizacji programu. 

5. Zabrania się oddalania się od grupy i działań opóźniających, bez podania przyczyny i 

wcześniejszego powiadomienia prowadzącego – opiekuna.  

6. Uczestnicy objazdówki zobowiązani są do przestrzegania przepisów BHP w czasie 

trwania ćwiczeń: 

a) Podczas jazdy autokarem:   

 Zabrania się spożywania alkoholu, 

 Zabrania się palenia tytoniu lub innych środków odurzających, 

 Zabrania się przemieszczania pomiędzy siedzeniami podczas jazdy, 



 Zabrania się stania w przejściu podczas jazdy; 

b) Podczas poruszania się po szlakach turystycznych: 

 Zabrania się wychodzenia poza wyznaczone trasy, 

 Zabrania się deptania roślinności, 

 Zabrania się wyrzucania śmieci w miejscach do tego nie przeznaczonych; 

c) Podczas zwiedzania obiektów należy bezwzględnie przestrzegać regulaminu danego 

obiektu. 

d) W przypadku korzystania z usług przewodnika należy stosować się do jego poleceń. 

7. W trakcie zakwaterowania w obiektach noclegowych należy bezwzględnie stosować się 

do regulaminu obiektu, w tym przestrzegać ciszy nocnej, i dbanie o mienie. 

8. Zabronione jest długoterminowego oddalanie się od miejsca zakwaterowania bez zgody 

opiekuna. 

9. W każdym miejscu noclegowym należy sprawdzić faktyczny stan pokojów i 

poinformować właścicieli o ewentualnych odstępstwach. 

10. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad ruchu drogowego, w tym 

przemieszczania się przez jezdnię w miejscach tylko i wyłącznie do tego przeznaczonych, 

poruszania się po chodnikach, zachowania ostrożności oraz unikania sytuacji 

stwarzających niebezpieczeństwo dla siebie i innych. 

11. Wszyscy uczestnicy ćwiczeń muszą zachowywać się kulturalnie i pomagać sobie 

nawzajem, w stosunku do poznanych ludzi, oraz opiekuna. 

12. O wszelkich nieprawidłowościach lub objawach choroby wśród uczestników ćwiczeń 

należy powiadomić opiekuna, pilota dnia i osoby odpowiedzialne za zabezpieczenie 

medyczne ćwiczeń. 

13. Wszelkie odstępstwa od normy, zagrożenia bezpieczeństwa i inne sytuacje losowe 

zagrażające realizacji ćwiczeń terenowych należy bezzwłocznie zgłaszać opiekunowi 

ćwiczeń.. 

14. W przypadku spowodowania jakichkolwiek szkód lub uszkodzeń mienia publicznego lub 

prywatnego lub szkód na osobie winę i koszty ponosić będą osoby, przez które owe 

zdarzenie miało miejsce. 

15. Za wszelkie cenne przedmioty, zabrane na ćwiczenia terenowe, i za sposób ich 

zabezpieczenia odpowiadają indywidualnie uczestnicy. 

16. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania planu minutowego ćwiczeń, każde 

opóźnienie będzie wpływało na naszą dalszą wspólną pracę. 

17. Należy wykonywać polecenia pilotów danych odcinków trasy. 

18. Na zajęciach terenowych obowiązuje stosowny stój adekwatny do charakteru wyjazdu i 

programu. Należy być również przygotowanym na różnego rodzaju warunki pogodowe.  

19. Podczas całego wyjazdu obowiązuje zakaz spożywania alkoholu, palenia tytoniu w 

miejscach do tego nie wyznaczonych oraz znajdowania się pod wpływem środków 

odurzających. 

20. Uczestnicy zobowiązani są do dokonania wpłat na specjalnie utworzone konto bankowe w 

wyznaczonym terminie i kwocie. 

21. Podczas całego wyjazdu obowiązuje studentów niniejszy Regulamin oraz Regulamin 

studiów na AWF we Wrocławiu oraz ogólnie przyjęte zasady kultury osobistej. 



ZA NIE PRZESTRZEGANIE ZASADA NINIEJSZEGO REGULAMINU STUDENT/-TKA 

PONOSI KONSEKWENCJE USTALONE PRZEZ PROWADZĄCEGO ZGODNIE ZE 

STATUTEM I NORMAMI OBOWIĄZUJĄCYMI NA AWF WROCŁAW! 

Po zapoznaniu się z treścią w dowód zrozumienia i zapewnienia o bezwzględnym przestrzeganiu 

każdego punktu niniejszego Regulaminu podpisze się czytelnie imieniem i nazwiskiem. 

Zrozumiałem/-łam powyższy postanowienia Regulaminu i zobowiązuję się do ich bezwzględnego 

przestrzegania. 

L.p. Imię i nazwisko 
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