
Regulamin dotyczący zasad bezpieczeństwa w czasie transportu autokarem 
§ 1 

1. Organizatorem transportu jest Ciechanowski Klub Karate Kyokushin 
2. Organizator określa trasę przewozu i przystanki autobusowe.  

§ 2 
1. Za bezpieczeństwo dzieci w czasie dowozu autokarem odpowiedzialny jest opiekun. 
2. Za bezpieczeństwo dzieci jadące z rodzicem/opiekunem w czasie jazdy i postojów odpowiedzialny jest rodzic/opiekun.  
 3. Z dowozu autokarem może korzystać każdy uczestnik obozu, który znajduje się na liście uczestników dojeżdżających. 
4. Odpowiedzialność za  bezpieczeństwo dziecka w  drodze  z domu  na miejsce zbiórki i podczas powrotu dziecka z 
miejsca zbiórki do domu  ponoszą rodzice. 

II. Zasady postępowania i zachowania się w czasie oczekiwania na autobus 
§ 3 

1. W czasie oczekiwania na autokar należy zachowywać się kulturalnie. Nie wolno krzyczeć, przezywać koleżanek i 
kolegów, popychać się, dokuczać innym, używać wulgarnych słów. 
2. Uczestnik obozu  może wsiadać do autokaru i wysiadać z autokaru  tylko w wyznaczonych do tego miejscach. 
3. Szczególną ostrożność w trakcie oczekiwania na przyjazd autokaru należy zachować w miejscach, gdy przystanek 
usytuowany jest przy drodze publicznej. 
4. Dzieciom nie wolno wsiadać do autokaru lub wysiadać z autokaru bez zgody opiekuna. 
5. W miejscu zatrzymania się autokaru przejście na drugą stronę ulicy odbywa się tylko pod opieką opiekuna. 
7. CKKK nie ponosi odpowiedzialności za dzieci samowolnie opuszczające miejsca zbiórek. 

§4 
1. Nakazuje się zachować szczególną ostrożność w trakcie podjeżdżania autokaru na miejscu zbiórki. Kategorycznie 
zabrania się przepychania, popychania kolegów i koleżanek, podchodzenia lub podbiegania do drzwi autokaru i ich 
otwierania w czasie, gdy autokar jeszcze się nie zatrzymał. 
2. Po zatrzymaniu się autokaru należy spokojnie podejść do luku bagażowego, schować swój bagaż, a następnie przy 
drzwiach ustawić się w kolejce. 
3. Po zatrzymaniu się autokaru opiekun decyduje o tym, w którym momencie dzieci bezpiecznie mogą wsiadać do 
autokaru. 
4. Starsi powinni pomóc młodszym przy wsiadaniu do autokaru i wysiadaniu z autokaru. 

III. Zasady postępowania i zachowania się w czasie jazdy autokarem 
§ 5 

1. Po wejściu do autokaru uczniowie zajmują miejsca wskazane przez opiekuna. 
2. Podczas jazdy autokarem dzieciom nie wolno: 
 wstawać ze swoich miejsc, zmieniać swojego miejsca, szczególnie podczas jazdy autobusem, 
 otwierać okien, zaśmiecać pojazdu, 
 zachowywać się hałaśliwie, swoim zachowaniem stanowić zagrożenia dla innych osób, 
 klękać na siedzeniu, 
 wystawiać rąk za okno, wyrzucać przedmiotów przez okno, 
 używać wulgarnego słownictwa, przywłaszczać sobie rzeczy, które do niego nie należą, 
 żądać zatrzymania się autobusu w miejscu do tego nie przeznaczonym, 
 rozmawiać z kierowcą. 
3. W czasie jazdy autobusem dzieci podporządkowują się poleceniom opiekuna.  
4. Opuszczenie miejsca siedzącego może nastąpić tylko po całkowitym zatrzymaniu się autokaru. 
5. O złym samopoczuciu dziecko informuje opiekuna. 

IV. Postanowienia końcowe 
§ 6 

1. Opiekun autokaru jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad regulaminu. 
2. Uczestnicy obozu dowożeni autokarem mają obowiązek przestrzegania zasad niniejszego regulaminu.  

§ 7 
Za uszkodzenia wyposażenia w autokarze odpowiedzialność ponoszą rodzice  i zobowiązani są do pokrycia kosztów 
naprawy. 

§ 8 
W przypadku awarii autokaru przewożącego dzieci opiekun wraz z kierowcą podejmuje działanie zmierzające w 
pierwszej kolejności do zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom. 

§ 9 
1. Z niniejszym regulaminem rodzice mają obowiązek zapoznać się i swoje dzieci dowożonych autokarem. 
2. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem dzieci zobowiązani są do podporządkowania się ustnym 
poleceniom opiekuna dowozu. 
3. Nieznajomość niniejszego regulaminu nie zwalnia od odpowiedzialności porządkowej za jego nieprzestrzeganie. 


