
REGULAMIN  

wycieczki krajoznawczej szlakiem fortów obronnych  

na terenie gminy Węgierska Górka 

 
 

 Celem wycieczki jest: 
 Propagowanie bezpiecznych zachowań w górach; 

 Poszerzanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa w górach i udzielania pierwszej pomocy; 

 Zwiedzanie fortów w Węgierskiej Górce; 

 

 Temat przewodni wycieczki to ,,Pierwsza pomoc” w górach: 
Podczas tej wyprawy uczestnicy dowiedzą się jak prawidłowo udzielić pierwszej pomocy 

poszkodowanemu w górach oraz jak zawiadomić odpowiednie służby. W zależności od urazu 

zostaną przeprowadzone pokazy. Podsumowaniem wyprawy będzie test praktyczny z udzielania 

pierwszej pomocy – dzieci losują zdarzenie i mają odpowiednio na nie zareagować prezentując 

nabyte umiejętności. Dla uczestników przewidziano nagrody. 

 Po fortach oprowadzi i opowie  przewodnik – pasjonata, pracownik OPG w Węgierskiej Górce. 

 

 Uczestnictwo : 

Warunkiem wzięcia udziału w przedsięwzięciu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, 

klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenia o stanie zdrowia. 

Dokumenty te należy dostarczyć należy dostarczyć do organizatora w dniu imprezy (sobota).  

 

 Warunki bezpieczeństwa w czasie wycieczki: 
Uczestnicy muszą: 

 posiadać dobry stan zdrowia;  

 mieć maseczkę zakrywającą usta i nos oraz odpowiedni ubiór dostosowany do warunków 

atmosferycznych i pieszej wędrówki;  

 posiadać aktualne ubezpieczenie N.W. oraz podręczną apteczkę;  

 przestrzegać Karty Turysty i Kodeksu Ucznia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Harmonogram imprezy: 
 Termin: 10.10.2020 (sobota) 

 Spotkanie na parkingu przy pomniku Partyzantów w Żabnicy. 

 Wymarsz na trasę: godzina 9:00 .  

 Zwiedzanie z przewodnikiem fortów i szkolenie z udzielania Pierwszej Pomocy 

 Ognisko integracyjne: ok. godziny 12:30 (prowiant na ognisko we własnym zakresie) 

 Zawody sprawdzające umiejętności udzielania Pierwszej Pomocy: 13:00- 14:00 

 Podsumowanie i zakończenie: 14:00– 14:30  

 Rozwiązanie wycieczki – wiata przy moście junackim w Węgierskiej Górce. 

 

 

 Informacje dodatkowe : 
 Impreza odbędzie się w ścisłym reżimie sanitarnym w związku z panującą pandemia 

koronawirusa; 

 Dojazd na wycieczkę i powrót nie jest zapewniony przez Organizatora;  

 Wszelkie zmiany dotyczące wycieczki będą na bieżąco aktualizowane na stronie 

internetowej Szkoły Podstawowej w Ciścu.  

 Akceptując powyższy regulamin uczestnicy wycieczki wyrażają tym samym zgodę na 

wykorzystanie przez organizatora zdjęć oraz innych informacji do celów promocyjnych.  

 Działanie realizowane jest w ramach programu Lokalne Inicjatywy  

Społeczne, Żywiec Zdrój - edycja 2020. 

 


