REGULAMIN
pobytu na praktykach zawodowych w Dublinie (Irlandia) w ramach projektu „Z Budowlanką
po Europie - Zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy”
2017-1-PL01-KA102-036816
1. Uczeń jest zobowiązany do:

a) godnego reprezentowania Zespołu Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie,
b) punktualnego i regularnego przychodzenia na praktyki oraz na wyznaczone miejsca
spotkań,
c) zachowywania się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny,
d) stosowania się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez kierownika wyjazdu,
opiekunów lub przewodników,
e) przestrzegania przepisów podróżnych oraz stosowania się do poleceń opiekunów, pilota
i kierowców podczas podróży,
f) uczestniczenia w zajęciach praktycznych zgodnie z wytycznymi,
g) efektywnie i z zaangażowaniem wykonywać powierzone zadania, w tym dziennej
aktualizacji bloga,
h) systematycznego i sumiennego prowadzenia dzienniczka praktyk oraz przynoszenie
dzienniczka na spotkania grupy (do wglądu opiekunów),
i) kulturalnego odnoszenia się do opiekunów, kolegów i innych osób,
j) nie dyskryminowania nikogo ze względu na płeć, wyznanie religijne, orientację seksualną,
wygląd, przynależność narodową, język, kolor skóry ani ze względu na jakikolwiek inny
czynnik,
k) bezwzględnego zgłaszania opiekunom sytuacji mogących mieć negatywny wpływ
na przebieg praktyk,
l) utrzymywania stałego kontaktu z opiekunami – mieć zawsze przy sobie włączony
i działający telefon komórkowy z roamingiem,
m) bezwzględnego przestrzegania zakazu picia alkoholu w tym piwa, palenia papierosów,
zażywania środków odurzających,
n) dbania o swój bagaż i pieniądze oraz o porządek w miejscu zakwaterowania. Ma również
obowiązek dbania o mienie i wyposażenie miejsca, w którym przebywa. Za szkody
wyrządzone przez uczestnika wyjazdu odpowiedzialność ponosi on sam, a w przypadku
ucznia niepełnoletniego, jego rodzice lub opiekunowie prawni,
o) nie wnoszenia na pokład samolotu przedmiotów zabronionych przez przewoźnika,
p) rodzice lub prawni opiekunowie zobowiązani są do zadbania o to, aby dziecko, będące
uczestnikiem wyjazdu zostało właściwie na nią wyposażone. Dotyczy to zwłaszcza
ewentualnych lekarstw, legitymacji szkolnej, ważnego paszportu, karty EKUZ, a także
stosownego obuwia i odzieży,
q) stosowania się do postanowień, przepisów i regulaminów obowiązujących w obiekcie
zakwaterowania oraz miejscach realizacji programu wyjazdu (m.in. przepisów
przeciwpożarowych, komunikacyjnych, poruszania się po drogach publicznych, ciszy nocnej
i korzystania z kąpielisk),
r) uczestnik może sam dawkować sobie leki na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców
(prawnych opiekunów),
s) dbania o czystość, ład i porządek w miejscach, w których przebywa,
t) przestrzegania godzin ciszy nocnej 22:00 – 6:00, bezwzględnej ciszy nocnej 23:00 – 6:00,
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u) w miejscach zakwaterowania postępowania zgodnego z obowiązującymi tam zasadami,
v) informowania host family (rodziny goszczącej) o tym gdzie idzie, z kim idzie, o której wróci,
w) ustalenia z rodziną goszczącą formy i godzin posiłków (szczególnie pora obiadokolacji),
x) zgłaszania każdorazowego wyjścia na basen (jeżeli taka możliwość zaistnieje), wyjście może
nastąpić wyłącznie pod nadzorem, a także za wiedzą i zgodą opiekunów. Uczestnicy
wyjazdu, na basenie przebywają w miejscu wskazanym przez opiekuna.
Wobec uczestników, którzy nie zastosują się do regulaminu i zasad bezpieczeństwa,
zostaną wyciągnięte konsekwencje zgodnie z zasadami oceniania zachowania
obowiązującymi w Zespole Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie.
W przypadku naruszenia przez ucznia zapisów zawartych w regulaminie będą zawiadomieni
jego rodzice/prawni opiekunowie oraz dyrektor szkoły.
W przypadku gdy zachowanie uczestnika będzie w sposób karygodny naruszać zapisy zawarte
w regulaminie rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są w terminie 48 godzin od
powiadomienia o zaistniałej sytuacji odebrać dziecko z praktyk na własny koszt.
W razie wypadku uczestników wyjazdu mają zastosowanie odpowiednio przepisy dotyczące
postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych. Przed wyjazdem
uczestnicy potwierdzają znajomość regulaminu podpisem na liście obecności
oraz zobowiązują się do jego bezwzględnego przestrzegania.
Rodzice/opiekunowie prawni potwierdzają znajomość regulaminu i akceptują jego zasady
składając podpis na odrębnej liście.

Dane kontaktowe opiekunów:
1. Paweł Panasiuk opiekun – tel. + 48 509 323 704
2. Jagoda Janiszewska opiekunka – tel. +48 509 776 030

Opracowali:
1. Jagoda Janiszewska
Zatwierdził:
2. Paweł Panasiuk

