ZASADY UDZIAŁU W WYCIECZCE W RAMACH PROJEKTU
AKADEMIA MŁODYCH INŻYNIERÓW (POKL.09.01.02-28-056/13)
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§1
ORGANIZATOR WYCIECZKI
Organizatorem wycieczki do Poznania jest Ośrodek Rozwoju Współpracy Międzyregionalnej
INTERMARIUM, ul. Obrońców Tobruku 15/19; 10-092 Olsztyn; NIP: 7393768806,
reprezentowany przez: Sławomira Moćkuna – Prezesa Zarządu, Łukasza Sadlak –
Wiceprezesa Zarządu;
Wycieczka organizowana jest w ramach projektu Akademia Młodych Inżynierów nr
POKL.09.01.02-28-056/13, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Kierownikiem wycieczki jest Łukasz Sadlak – Koordynator projektu.
Wycieczka organizowana jest we współpracy z następującymi szkołami: Gimnazjum nr 1 w
Ostródzie, Gimnazjum nr 2 w Ostródzie, Gimnazjum w Gietrzwałdzie, Gimnazjum w
Jedwabnie.
§2
UCZESTNICY WYCIECZKI
Uczestnikami wycieczki mogą być uczniowie klas II i III szkół wskazanych w §1.3, którzy
uczestniczą w zajęciach projektu Akademia Młodych Inżynierów, którzy spełnili następujące
kryterium:
a. uzyskali średni wynik z 5 testów kompetencyjnych przeprowadzonych podczas zajęć
projektowych, mieszczący się w grupie 20-najlepszych wyników w każdej ze szkół;
b. w przypadku uzyskania tego samego wyniku przez kilku uczniów o udziale w
wycieczce zdecyduje frekwencja na zajęcia, a następnie opinia instruktora
prowadzącego zajęcia w danej grupie.
W wycieczce udział weźmie po 20 uczniów oraz po 2 nauczycieli z każdej szkoły.
Lista uczestników wycieczki zostanie przekazana szkole nie później niż w ciągu 2 tygodni
przed planowanym wyjazdem;
Każda ze szkół jest zobowiązana do przygotowania karty wycieczki oraz zebrania
oświadczenia od rodzica lub opiekuna prawnego zezwalającego na udział ucznia w
wycieczce.
Każdy uczestnik wycieczki jest zobowiązany jest:
a. zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny.
b. stosować się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez opiekunów lub
przewodników (pogodzić się z faktem, iż opiekunowie zawsze mają rację).
c. nie oddalać się od grupy bez wyraźnego zezwolenia kierownika wycieczki.
d. przestrzegać przepisów ruchu drogowego i zachowywać ostrożność na ulicach
i w innych miejscach, w których może grozić jakiekolwiek niebezpieczeństwo.
e. kulturalnie odnosić się do opiekunów, kolegów i innych osób.
f. nie śmiecić, niszczyć zieleni, nie płoszyć zwierząt.
g. w miejscach noclegowych postępować zgodnie z obowiązującym tam regulaminem.
h. na miejsce zbiórek przychodzić zawsze punktualnie.

§3
TERMIN WYCIECZKI
1. Wycieczka do Poznania zostanie zorganizowana w dwóch różnych terminach:
a. 12 czerwca 2014r. – dla uczniów z Gimnazjum nr 1 w Ostródzie oraz Gimnazjum nr 2
w Ostródzie;
b. 13 czerwca 2014r. – dla uczniów z Gimnazjum w Gietrzwałdzie oraz Gimnazjum w
Jedwabnie.
2. Program wycieczki stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

