Kwalifikacja uczniów do wyjazdów na mobilności

1. W mobilnościach do krajów partnerskich będzie każdorazowo
uczestniczyło 6 uczniów z wyłonionej w listopadzie 2018r. grupy
projektowej, oraz dwóch nauczycieli z grupy biorącej udział w
projekcie.
2. W przypadku rezygnacji z wyjazdu ucznia zakwalifikowanego do tego
wyjazdu bez uzasadnionej przyczyny, koszty wynikające z tej
rezygnacji (zmiana nazwiska na bilecie lotniczym, odwołanie
rezerwacji itp.) ponosi rodzic/opiekun prawny ucznia.
3. Aby uczeń mógł wziąć udział w wyjeździe konieczna jest zgoda
rodziców lub opiekunów prawnych na warunki uczestnictwa w
wyjeździe, wyłącznie w formie pisemnej.
4. Uczeń jest zobowiązany do dostarczenia kompletu dokumentów
(zgoda rodziców, zgoda na udzielenie pomocy medycznej, dane do
kontaktu telefonicznego i elektronicznego z uczniem i jego
rodzicami/opiekunami itp.) w terminie określonym przez
koordynatora oraz do pisemnego potwierdzenia zapoznania się z
regulaminem udziału w projekcie.

5. Zgoda rodziców na wyjazd dziecka jest równoznaczna z
oświadczeniem rodziców o braku przeciwwskazań zdrowotnych do
wyjazdu za granicę.
6. Rodzice / prawni opiekunowie oraz uczniowie gromadzą dokumenty
niezbędne do wyjazdu (dowód osobisty / paszport z terminem
ważności nie krótszym niż pół roku od dnia wyjazdu, ewentualnie
dodatkowe ubezpieczenie medyczne związane z wyjazdem itp.)

7. Rodzice/ prawni opiekunowie o ustalonej godzinie dostarczają
uczniów na miejsce zbiórki wyznaczone przez organizatora, a po
zakończonym wyjeździe ich odbierają.
8. Miejscem zbiórki może być wcześniej ustalony punkt na terenie
Krakowa lub lotnisko.
9. Uczeń powinien posiadać odpowiedni, stosowny do warunków
panujących w odwiedzanym kraju ubiór oraz wystarczające środki
finansowe na drobne wydatki dla ucznia w trakcie podróży i pobytu
za granicą.
10. Uczestnicy wyjazdu są zobowiązani do bezwzględnego
przestrzegania poleceń koordynatora projektu i opiekunów w tym
stałego kontaktu elektronicznego/telefonicznego.
11. Każdy uczestnik podlega bezwzględnie następującym zakazom:
- Zakaz samodzielnego oddalania się od grupy,
- Zakaz stosowania używek w jakiejkolwiek postaci.*
* W przypadku podejrzenia spożycia alkoholu, uczestnik może
zostać poddany badaniu alkomatem.

12. Uczestnicy wyjazdu dostosowują się do ustalonego programu i
rozkładu czasowego dnia.
13. Obowiązkiem każdego uczestnika wyjazdu jest kulturalne
zachowanie się, dbanie o dobre imię szkoły i kraju. Uczestnicy nie
naruszają godności uczestników reprezentujących inną kulturę,
religię czy przekonania.
14. Jeżeli uczestnik wyjazdu wyrządzi szkody wynikające z celowego
działania, to odpowiedzialność finansową poniosą rodzice/
opiekunowie prawni.
15. Uczniowie, którzy zostali zakwalifikowani do wyjazdu, zobowiązani
są do udziału w spotkaniu informacyjnym z koordynatorem /
zastępcą, dyrekcją szkoły i nauczycielami biorącymi udział w
wyjeździe, wraz z rodzicami / prawnymi opiekunami.
16. Uczestnicy wyjazdu podlegają regulaminowi od momentu zbiórki
przed wyjazdem do momentu zakończenia wyjazdu przez kierownika
wycieczki.
17. Szkoła zapewnia sobie prawo do odwołania wyjazdu.
18. Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie będą rozstrzygane przez
Dyrektora szkoły i koordynatora projektu.
19. Dyrektor szkoły i koordynator projektu nie odpowiadają za zmiany
wynikające z przyczyn zewnętrznych lub od nich niezależnych.

