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Regulamin wyjazdu i pobytu uczestników projektu.

Uczestnik wyjazdu jest zobowiązany: 

1. Przybyć na miejsce zbiórki o wyznaczonej godzinie.
2. Zabrać ze sobą dowód osobisty/paszport, europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego

( EKUZ).
3. Zabrać  ze  sobą  schludne  ubranie  przeznaczone  do  pracy  w  ramach  stażu  oraz

stosowne obuwie.
4. Wykonywać polecenia   kierownika, opiekunów,  przewodnika oraz pracodawców.
5. W środkach transportu zająć miejsce wyznaczone przez opiekuna.
6. Korzystać  z  urządzeń  telekomunikacyjnych  zgodnie  z  ich  przeznaczeniem  ,

w odpowiednim czasie i miejscu za zgodą opiekuna i pracodawców.
7. W czasie postoju i zwiedzania nie oddalać się od grupy bez zgody opiekuna.
8. Dbać o higienę i schludny wygląd.
9. Nie oddalać się z miejsca zakwaterowania bez zgody opiekuna.
10. W  czasie  przebywania  w  miejscu  zamieszkania   przestrzegać  postanowień

i regulaminów tych obiektów.
11. Zachowywać się zgodnie z ogólnymi zasadami dobrego wychowania i kultury.
12. Przestrzegać  przepisów  ruchu  drogowego  i  zachowywać  ostrożność  na  ulicach

i w innych miejscach, w których może grozić jakiekolwiek niebezpieczeństwo. 
13.  Dbać o czystość, ład i porządek w miejscach, w których się przebywa.
14.  Przestrzegać prawa i obyczajów kraju przebywania.
15. Za szkody materialne odpowiedzialność finansową ponoszą osoby winne ( rodzice,

prawni opiekunowie).
16. Opiekunowie  nie  ponoszą  odpowiedzialności  za  rzeczy  wartościowe  uczestnika

w przypadku ich zapomnienia, zagubienia czy kradzieży
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ZAKAZY
Zabrania się:

1. Spożywania napojów alkoholowych oraz przebywania w stanie wskazującym
na spożycie alkoholu.
2. Posiadania, przyjmowania i rozprowadzania narkotyków oraz innych środków
odurzających.
3. Przywłaszczania cudzego mienia.
4. Palenia papierosów.
5. Samowolnego przenoszenia sprzętów z pokoju do pokoju.
6. Samowolnego mocowania dekoracji na ścianach.
7. Umyślnego niszczenia wyposażenia .
8. Przyjmowania gości w pokojach mieszkalnych bez zgody opiekuna.
9. Używania wulgarnego słownictwa, słuchania muzyki z wulgaryzmami.
10. Używania leków bez wskazań lekarza.
11. Prasowania w pokojach mieszkalnych.
12. Przebywania  chłopców  w  pokojach  dziewcząt  i  odwrotnie  podczas  ciszy
nocnej.
13. Zamykania  pokoi  mieszkalnych  na  klucz  przez  przebywających  wewnątrz
uczestników projektu.

ZALECENIA:

1. W projekcie może uczestniczyć  tylko uczeń zdrowy.

2. Uczeń chory, zakatarzony lub z temperaturą nie będzie uczestniczyć w zajęciach na 
terenie szkoły i mobilności.

3. W projekcie i mobilności  nie będzie uczestniczyć uczeń, którego domownik odbywa 
kwarantannę. Rodzic/prawny opiekun ucznia ma obowiązek niezwłocznie zgłosić 
koordynatorowi  fakt odbywania przez domownika kwarantanny, jeżeli taka sytuacja 
zaistnieje, pod rygorem odpowiedzialności za zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i 
życia osób trzecich.

4. Uczestnik projektu jest zobowiązany do przestrzegania regulaminów sanitarnych 
obowiązujących w Polsce i Danii.

5. Stosowanie środków ochronnych: osłona ust  i nosa, rękawiczki jednorazowe lub 
dezynfekcja rąk jest obowiązkowe

6. W sytuacji, gdy zachorowanie będzie miejsce w czasie pobytu ucznia w szkole  oraz w
internacie, zostanie on umieszczony w izolatorium do czasu odbioru go przez rodzica. 
Szkoła zapewnia opiekę w czasie przebywania ucznia w izolatorium.
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7. W sytuacji zachorowania ucznia podczas pobytu w Danii uczeń zobowiązany jest do 
postępowania zgodnie z zaleceniami szkoły Jordbrugetes Uddannelsecenter  Århus (Green
Academy  Aarhus)  Damgårds Allé 5, DK-8330 Beder  i duńskich służb sanitarnych.

8. Podczas transferu do Danii i z Danii uczeń przestrzega zaleceń przewoźnika. Do Danii
jedziemy busem wynajętym przez Szkołę. Obowiązują maseczki podczas całego 
przejazdu.

W przypadku rażącego naruszenia Regulaminu zawiadamia się Rodziców/Opiekunów 
prawnych oraz Dyrektora szkoły. Rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani do 
natychmiastowego odebrania uczestnika z Danii na własny koszt.

………………………………………………………….                 ………………………………………………………..………

Czytelny podpis uczestnika projektu                      Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna
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