III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej
we Włocławku

Regulamin wyjść / wyjazdów i uczestnictwa
w zawodach sportowych
Podstawa prawna
I. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
i placówkach ( Dz.U. z 2003r. Nr 6 poz. 69 ze zm.)
II. Statut Szkoły

I. Zasady ogólne
1. Zawody sportowe są integralną formą działalności dydaktyczno - wychowawczej
szkoły.
2. Przy organizowaniu i przeprowadzaniu zawodów sportowych współdziałają:
dyrekcja szkoły, nauczyciele, rodzice i uczniowie.
3. Zgody rodziców lub prawnych opiekunów na udział w zawodach sportowych
jednodniowych są wyrażone na piśmie i rodzic lub prawny opiekun ucznia może
wyrazić każdorazowo sprzeciw w związku z wyjazdem swojego dziecka na zawody
sportowe lub udziałem w nich.
4. W czasie wszelkich zawodów sportowych uczniowie stale przebywają pod opieką
osób do tego upoważnionych.
5. Jeżeli zawody odbywają się na terenie miasta uczniowie, wraz z opiekunami
zwolnieni są z zajęć dydaktycznych na 2 godziny zegarowe przed rozpoczęciem
zawodów.
II. Rodzaje zawodów sportowych
a) Zawody sportowe na terenie miasta (w tym szkoły);
b) Zawody sportowe wyjazdowe – odbywające się poza terenem miasta.
III. Kierownik i opiekunowie wyjazdu na zawody sportowe
1. Kierownikiem wyjazdu na zawody sportowe musi być nauczyciel wychowania
fizycznego.
2. Funkcję opiekunów wyjazdu na zawody sportowe powinni pełnić nauczyciele bądź

w szczególnych przypadkach rodzice (prawni opiekunowie) uczestników zawodów
lub inne pełnoletnie osoby.
3. Opiekunowie powinni znać zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas
zawodów sportowych i bezwzględnie ich przestrzegać.
4. Zadania kierownika wyjazdu na zawody sportowe
a) Skompletowanie wszystkich niezbędnych dokumentów oraz uzyskanie zgody
dyrektora szkoły lub upoważnionej przez niego osoby na wyjazd na zawody
sportowe.
b) Zapoznanie uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnienie warunków
do ich przestrzegania.
c) Określenie zadań dla opiekunów.
d) Nadzór nad zaopatrzeniem uczestników w niezbędny, sprawny ekwipunek oraz
apteczkę pierwszej pomocy w sytuacji, gdy nie zapewnia ich organizator zawodów.
5. Obowiązki opiekuna.
a) Sprawowanie opieki nad zawodnikami.
b) Współdziałanie z kierownikiem w zakresie realizacji programu wyjazdu na zawody
sportowe.
c) Nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczestników, ze szczególnym
uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.
d) Nadzór nad wykonywaniem przez uczestników określonych zadań.
e) Wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika wyjazdu na zawody
sportowe.
IV. Udzielenie zgody na wyjazd na zawody sportowe, wymagane dokumenty
a) Zgody na wyjście bądź wyjazd na zawody sportowe udziela dyrektor szkoły lub
upoważniona przez niego osoba.
b) Wszystkie pisma wysyłane w sprawie zawodów sportowych powinny być
podpisane przez kierownika wyjazdu i zatwierdzone przez dyrektora szkoły.
c) Przy wyjazdach na imprezy sportowe typu Mistrzostwa Polski mają zastosowanie
regulaminy imprez centralnych poszczególnych zawodów sportowych.
V. Zasady bezpieczeństwa
a) Przy wyjściu (wyjeździe) z uczniami poza teren szkolny w obrębie tej samej
miejscowości powinien być zapewniony przynajmniej jeden opiekun dla grupy 30
uczniów. Przy wyjeździe z uczniami poza teren miasta, które jest siedzibą szkoły,
powinien być zapewniony jeden opiekun dla grupy do 15 uczniów.

b) Przed wyjściem na zawody sportowe należy przypomnieć zawodnikom o
zasadach bezpieczeństwa i sposobie zachowania się w razie nieszczęśliwego
wypadku.
c) Opiekunowie powinni sprawdzać stan liczebny zawodników przed wyjściem z
każdego miejsca pobytu, przejazdów oraz po przybyciu do punktu docelowego.
d) Podczas wyjazdów, wyjść na zawody sportowe należy bezwzględnie przestrzegać
zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.
e) Wyruszając na zawody sportowe poza terenem miasta należy zabrać apteczkę
pierwszej pomocy, do której mają dostęp tylko osoby upoważnione przez kierownika.
VI. Postanowienia końcowe
a) Wyjazdy na zawody sportowe odbywają się wg harmonogramów zawodów
b) Kierownik zobowiązany jest umieścić imienną listę zawodników na tablicy
ogłoszeń
w pokoju nauczycielskim w celu usprawiedliwienia ich nieobecności.
c) Uczniowie wracający z zawodów po godzinie 18:00 są zwolnieni następnego dnia
z odpytywania.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 29 października 2012

