REGLER FOR TUR TIL POLEN 10. KL. 26. - 3. OKTOBER 2010
•

Det er et stort ansvar å arrangere en tur som denne. Vi voksne kan ikke se alle elevene til enhver tid,
og derfor må vi stole på at de følger de oppsatte regler. For at det ikke skal oppstå noen
misforståelser underveis, vil vi på forhånd avklare hvilke regler som gjelder for turen.

•

Alle ønsker en trivelig tur, og derfor er det lurt:
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å være positiv og holde negative tanker for seg selv
å oppføre seg slik vi vil at turister skal oppføre seg i vårt land
å vise bordskikk og sitte til alle er ferdige ved felles middag
å tolerere og respektere annerledes mat og drikke. Husk - du er gjest!
å ta vare på hverandre
Å huske «Den gyldne regel»

Under båtreisen og på hotellet skal elevene melde seg for lærerne til bestemte tidspunkter som
avtales på stedet. Ingen får lov til å forlate lugaren/hotellrommet etter siste kveldssamling. På
hotellene i Polen og Tyskland er det nattero kl 22.00. dempet musikk eller Tv på rommene er ok,
men ikke høylytt prat.
Det blir morgensamling etter frokost hver dag, enten på hotellet eller i bussen. Der avtales aktiviteter
for dagen, opplegg drøftes og tidsfrister blir gitt. Det er møteplikt på alle samlinger.
Lærerne må til enhver tid vite hvor elevene er. Derfor må elevene avtale med sin ansvarlige lærer
hvor de skal, og de må si fra når de kommer tilbake. Elevene skal rette seg etter beskjeder/tilsnakk
fra alle voksne, ikke bare fra lærerne.
Ingen får lov til å gå alene. Elevene må gå minst tre sammen, på båten minst to.

De som bor på samme rom på båten/hotellet, har ansvar for hverandre. Hvis det skulle
oppstå problemer av noe slag, er alle ansvarlige for å gi beskjed til de voksne.
Det å komme presist til avtalt tid/sted er en selvfølge. Bussen venter ikke, vi har et
tidsskjema å holde.
Når det gjelder røyking/snusing og alkohol, så gjelder skolens reglement. Kjøp og bruk av
rusmidler er strengt forbudt. (kjøp av energidrikker som Red Bull ol er også forbudt) Det er
heller ikke tillat å kjøpe med seg kniver og softgun eller andre farlige gjenstander. Ved
mistanke om oppbevaring av alkohol, andre rusmidler eller farlige gjenstander, kan det bli
aktuelt å foreta kontroll av bagasje.
Det gis ikke anledning til piercing eller tatovering på turen.

BRUDD PÅ REGLENE KAN MEDFØRE:
•
Inndragelse av frihet
•
Nedsatt oppførselskarakter
•
Hjemsendelse

Skrim ungdomsskole
klipp av
………………………………………………………………………………………………….
Det kommer til å bli laget en blogg under reisen, der vi skriver litt om hva som har skjedd hver dag.
Vi ønsker også å legge ut noen bilder fra turen, derfor ønsker vi en klar beskjed fra dere at det er
greit at deres barn blir tatt bilde av og lagt ut på bloggen.
Kryss av:  Ja, dere kan legge ut bilde

 Nei, vi ønsker ikke at det blir lagt ut bilde

Vi godtar reglene for Polen-turen.
……………………………….
(elevens underskrift)
Leveres kontaktlærer senest mandag 30.august

………………………………..
(underskrift av foreldre/foresatte)

