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Regulamin korzystania z
komunikacji miejskiej

 Wsiadanie do pojazdu i wysiadanie z niego dozwolone jest
tylko na przystankach po zatrzymaniu się pojazdu.
 Pasażer zajmujący miejsce stojące zobowiązany jest w
czasie jazdy trzymać się przeznaczonych do tego uchwytów lub poręczy.
 Pasażer, który nie posiada ważnego biletu lub dokumentu
uprawniającego do bezpłatnych przejazdów, w pierwszej
kolejności po wejściu do pojazdu jest obowiązany skasować/aktywować bilet.
 Pasażerom zabrania się spożywania posiłków i napojów w
pojeździe.

Regulamin uczestnictwa w
konkursie piosenki

 Chęć uczestnictwa w konkursie należy zgłosić u opiekunek
konkursu w wyznaczonym terminie.
 Uczestnicy wykonują wybrany przez siebie utwór w dowolnym języku.
 Łączny czas prezentacji nie może przekraczać 5 min.
 Wyniki konkursu zostaną ogłoszone tego samego dnia.

Regulamin korzystania z placu
zabaw






Regulamin korzystania z
trampoliny

 Trampolina przeznaczona jest dla dzieci od lat 3.
 Zezwala się na korzystanie boso lub w skarpetkach.
 Nie wolno spożywać napoi i posiłków podczas korzystania
z trampoliny.
 Należy zachować ostrożność.

Regulamin korzystania ze
stołówki

 Ze stołówki szkolnej prowadzonej na terenie szkoły mogą
korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły.
 Opłaty za posiłki uiszcza się u intendentki szkolnej.
 Obiady wydawane są w czasie przerw obiadowych.
 W stołówce oraz na tablicy ogłoszeń wywieszony jest aktualny jadłospis na dany tydzień.

Regulamin korzystania z sali
zabaw

 Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 0 lat
do lat 12.
 Nie należy wynosić piłeczek z basenu.
 Dzieci zdejmują buty przed przejściem przez bramkę wejściową.

Regulamin dla pasażerów
samolotu

 Każdy pasażer, aby przejść do strefy odlotów, musi posia-

Plac zabaw jest terenem do zabaw dzieci.
Dzieci do lat 7 powinny przebywać pod opieką dorosłych.
Obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt.
Obowiązuje zakaz zaśmiecania terenu.

dać dokument tożsamości, ważny bilet lotniczy oraz kartę
pokładową.
 Bagaż podręczny należy umieścić w schowkach na bagaż
zlokalizowanych nad głową.
 Przez cały czas przebywania na pokładzie pasażer zobowiązany jest stosować się do poleceń kapitana samolotu,

Lekcja: Regulamin w internecie | edukacjamedialna.edu.pl

jak również pozostałych członków załogi.
 Należy zapiąć pasy bezpieczeństwa.
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