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Regulamin wyjazdu w ramach programu Erasmus+   

 
Niniejszy regulamin określa zasady, normy oraz obowiązki uczestnika programu Erasmus+ oraz zawiera przepisy 

regulujące jego przebieg. Regulamin obowiązuje od chwili przejęcia uczestnika pod opiekę wychowawców od 

rodziców, do momentu jego oddania rodzicom. 

§ 1 

Uczestnik projektu ma obowiązek: 

1. Bezwzględnego wykonywania poleceń opiekunów krajowych jaki i nauczycieli z kraju organizatora 

spotkania projektowego. 

2. Stosowania się do zasad niniejszego regulaminu, regulaminu obowiązującego w szkole gospodarza lub 

miejscu zakwaterowania. 

3. Przestrzegania zasad poruszania się na drogach. 

4. Przestrzegania regulaminu pływalni, basenów i kąpielisk. 

5. Przestrzegania regulaminu przeciwpożarowego. 

6. Stosowania się do ramowego planu dnia i punktualnego stawiania się na zaplanowane zajęcia. 

7. Utrzymywania porządku w pokojach, w miejscach prowadzenia zajęć i innych miejscach pobytu podczas 

wycieczki oraz dbania i właściwego użytkowania oddanego w ich posiadanie mienia 

8. Przestrzegania zasad właściwego zachowania, kulturalnego zwracania się do innych uczestników wyjazdu, 

tak po stronie gospodarzy, jak i partnerów projektowych w czasie całego pobytu. 

9. Przestrzegania zasad określonych przez gospodarza spotkania oraz rodzin przyjmujących.  

10. Aktywnego uczestnictwa w zaplanowanych zajęciach projektowych. 

11. Przestrzegania higieny osobistej i dbania o schludny wygląd. 

12. Dbania o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i kolegów/koleżanek na terenie szkoły/zakwaterowania oraz 

podczas zwiedzania i innych zajęć.  

13. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa, a w razie zauważenia sytuacji zagrożenia dla życia i zdrowia 

poinformowanie opiekuna. 

14. Powiadomienia opiekuna o złym stanie zdrowia, kontuzji lub o jakichkolwiek dolegliwościach 

zdrowotnych. 

15. Przestrzegania godzin „ciszy nocnej” obowiązującej w miejscu zakwaterowania oraz przebywania w tym 

czasie w swoim pokoju. 

16. Zabrania ze sobą dowodu osobistego lub paszportu oraz ważnej karty EKUZ.  

17. Posiadania ważnego dokumentu potwierdzającego zawarcie dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego z 

informacją dotyczącą procedury postępowania w przypadkach objętych danym ubezpieczeniem. 

 

§ 2 

Uczestnikowi kategorycznie zabrania się: 

1. Picia alkoholu, palenia tytoniu i innych wyrobów nikotynowych w tym e-papierosów oraz  zażywania środków 

odurzających. 

2. Oddalania się od grupy oraz opuszczania terenu pobytu bez wiedzy i zgody opiekuna 

3. Wprowadzania na teren zakwaterowania osób postronnych bez uprzedniej zgody upoważnionej osoby.  

4. Zakłócania ciszy nocnej. 

§ 3 

Rodzice / prawni opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez uczestnika podczas 

podróży i pobytu dziecka za granicą. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za wartościowe przedmioty i 

pieniądze, w których jest posiadaniu jak również za treści przeglądane na urządzeniach mobilnych i opłaty z nimi 

związane. 

 

 



 

 2 

 

§ 4 

Nieprzestrzeganie regulaminu może spowodować następujące konsekwencje: 

1. Upomnienie. 

2. Uwaga w dzienniku elektronicznym. 

3. Odesłanie do domu na koszt rodziców/opiekunów prawnych lub zobowiązanie rodziców/opiekunów 

prawnych do przyjazdu na miejsce spotkania projektowego i odebranie dziecka. 

§ 5 

Rodzic zobowiązuje się do: 

a) Zapewnienia synowi/córce odpowiedniej ilości środków pieniężnych, tzw. kieszonkowe, na drobne 

wydatki w walucie kraju wyjazdu określone przez organizatora spotkania lub przez szkołę. 

b) Przywiezienia ucznia do określonego portu lotniczego lub miejsca zbiórki w Polsce oraz odebranie z 

lotniska lub miejsca zbiórki w Polsce. 

c) Opłacenia dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków, a 

także Odpowiedzialności Cywilnej oraz przedstawienia szkole stosownej polisy. 

d) Zwrotu wszystkich poniesionych kosztów związanych z wyjazdem ucznia w przypadku, gdy uczeń zostanie 

zakwalifikowany na wyjazd, ale zrezygnuje z niego w sytuacji, gdy szkoła wykupiła już bilety na podróż i 

poniosła inne koszty związane z wyjazdem. Zgłoszenie o rezygnacji z wyjazdu należy złożyć pisemnie w 

sekretariacie szkoły w terminie jak najkrótszym od podjęcia decyzji. Termin zwrotu do szkoły pieniędzy w 

takiej sytuacji wynosi do 5 dni od daty przekazanej informacji. Dokument ten powinien zawierać 

przyczynę rezygnacji. W przypadku, gdy wybrany uczeń nie wyjedzie, a rodzic nie złoży stosownego 

dokumentu, o którym mowa powyżej, rodzic zobowiązany jest do zwrotu wszystkich środków pieniężnych 

wydanych przez szkołę na wyjazd dziecka w terminie do 5 dni od wyjazdu.  

Szkoła może odstąpić od żądania zwrotu środków, o których mowa w  § 5 pkt 2d w przypadku, gdy 

rezygnacja wynika z działania siły wyższej oraz jeśli Narodowa Agencja programu Erasmus+ zaakceptuje 

brak tej mobilności bez żądania zwrotu środków z nią związanych. 

e) Zapewnienia swojemu dziecku sprawnie działającego telefonu komórkowego z usługą roaming oraz 

wystarczającej ilości środków pieniężnych na realizowanie połączeń za granicą. 

f) Pomocy w organizacji wizyty partnerów projektowych w Polsce oraz przyjęcia gościa/i w domu w trakcie 

ich pobytu zgodnie z harmonogramem projektowym. 


