
NARTY 
Zasady zachowania się w autobusie podczas wyjazdów na narty 

 

    1.  Należy słuchać poleceń opiekunów, w czasie podróży kierowcy pojazdu, oraz 

obsługi wyciągu w czasie jazdy na stoku. 

    2.  Po przyjeździe na miejsce nie wolno oddalać się od grupy. 

    3.  Zabrania się samowolnego odłączania od grupy podczas pobytu na stoku. 

    4.   Należy kulturalnie odnosić się do opiekunów, kolegów, koleżanek i innych  osób. 

    5.  W czasie wycieczki obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych, palenia 

tytoniu, a także używania słów wulgarnych. 

     6.   Należy bezwzględnie przestrzegać czasu i miejsca wyznaczonych zbiórek. 

     7.   Należy dbać o zdrowie własne oraz innych uczestników wycieczki, stosując 

zasadę wzajemnej pomocy 

8.   Nie wolno zjeżdżać brawurowo, narażając siebie i innych narciarzy na urazy. 

     9.   W czasie jazdy na stoku należy ustępować pierwszeństwa jadącemu z mniejszą  

prędkością 

   10.  Zabrania się jeździć na tzw. kreskę, wpychać się do kolejki oraz stosować zasadę 

– „ jadący przed tobą ma pierwszeństwo na  stoku”. 

11.  Nie wolno zjeżdżać poza wyznaczoną przez opiekuna trasą. 

   12.  W razie rażącego naruszenia regulaminu uczestnik może zostać pozbawiony  

karnetu i otrzymać zakaz dalszej jazdy na nartach (desce), oraz zostanie wykluczony z 

kolejnych wyjazdów narciarskich.              

  13. Każdy uczestnik wyjazdu ubezpieczony jest od następstw nieszczęśliwych  

wypadków w pakiecie ubezpieczenia szkolnego. 

   14. Uczestnicy wyjazdu oraz ich rodzice / prawni opiekunowie zobowiązani są  do 

zapoznania się z regulaminem i programem wyjazdu na narty. 

  15. Każdy uczeń musi posiadać podpisaną przez rodziców / prawnych opiekunów 

zgodę wg załączonego wzoru. 

   16. Rodzic / prawny opiekun zobowiązuje się odebrać dziecko po przyjeździe w 

godzinach wieczornych z SZSP Don Bosko w Świętochłowicach 

   17. Uczestnicy wyjazdu powinni być wyposażeni w odpowiednio dobrany i 

przygotowany strój odpowiadający warunkom atmosferycznym panującym w dniu wyjazdu: 

   18. Strój podczas dojazdu w autokarze powinien być lekki, adekwatny do panującej 

temperatury. 

   19. Strój narciarski przebierany jest przed wejściem na stok i powinien        

zawierać: 

a) bieliznę termo-aktywną, 

b) ciepłe skarpety, 

c) nieprzemakalne spodnie, 

d) ciepły sweter, polar, 

e) kurtkę zimową, 

f) ciepłe rękawice, 

g) ciepłą czapkę, szalik 

h) gogle narciarskie lub okulary przeciwsłoneczne.  

i) obowiązkowo każdy uczestnik powinien mieć kask. 

W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem obowiązują zasady 

zawarte Statucie S.L. Salesia 


