
 

 

 

Regulamin udziału szkół w wycieczkach edukacyjnych  

po Centrach Symulacji Medycznej  

 
§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa zasady rekrutacji i warunki uczestnictwa w wycieczkach 
edukacyjnych (zwanych dalej „Wycieczkami”) po Centrach Symulacji Medycznej.  

2. Organizatorem wycieczek jest Biuro Komunikacji  Ministerstwa Zdrowia.  
3. Celem wycieczek jest promocja Centrów Symulacji Medycznej (CSM), 

współfinansowanych z Funduszy Europejskich, wśród uczniów szkół średnich. CSM 
kształcą przyszłych lekarzy, dentystów, pielęgniarki i położne z wykorzystaniem 
najnowszych technologii i najbardziej zaawansowanych symulatorów ciała ludzkiego.  

4. W wycieczkach mogą brać udział także uczniowie niepełnosprawni, o ile nie ma 
przeciwwskazań zdrowotnych. Opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi odpowiednią 
do specyficznych potrzeb wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności 
zapewniają szkoły.  

5. Wycieczki są współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 

 
 

§ 2 
Informacje organizacyjne  

1. Wycieczki odbędą się po CSM w Łodzi, Poznaniu, Białymstoku, Zabrzu i Lublinie.  
2. Terminy wycieczek:  

a) Łódź - 18.03 i 19.03.2019 r.  
b) Poznań - 22.03 i 29.03.2019 r. 
c) Białystok - 22.03 i 29.03.2019 r. 
d) Zabrze - 19.03. i 22.03.2019 r. 
e) Lublin - 25.03 i 29.03.2019 r. 

3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów wycieczek.  
4. Opiekunem wycieczki jest nauczyciel albo w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły inna 

pełnoletnia osoba. Ministerstwo Zdrowia nie ponosi odpowiedzialności za 
bezpieczeństwo uczniów podczas wycieczek.  

5. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez uczestników wycieczek w CSM bądź 
w zapewnionym przez Organizatora autokarze ponosi szkoła.  

6. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników wycieczek, ich ubezpieczenie  
w trakcie wyjazdu oraz pobytu w CSM i ewentualne roszczenia z tym związane ponosi 
szkoła.  

 
 

§ 3 
Warunki uczestnictwa  

1. Projekt skierowany jest do uczniów klas III i IV szkół średnich o profilu: biologiczno-
chemicznym, medycznym, przyrodniczo-medycznym.  

2. Jedna szkoła może zgłosić maksymalnie 50 osób i nie mniej niż 30 (uczniowie wraz  
z opiekunami). 

3. Szkoła, która zgłasza się do udziału w wycieczce nie może być zlokalizowana dalej niż 
250 km od wskazanego w formularzu CSM. Odległości będą weryfikowane przez 
Ministerstwo Zdrowia za pomocą dostępnych map internetowych. Organizator 
zastrzega możliwość weryfikacji odległości pomiędzy szkołą a Centrum Symulacji 
Medycznej i odrzucenia zgłoszeń. 

4. Jedno CSM przyjmie 2 wycieczki. 



5. Warunkiem udziału szkoły w rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego 
zamieszczonego na stronie www i przesłanie go Organizatorowi na adres 
t.banachowicz@mz.gov.pl w terminie do 5.03.2019 r.  

6. Uczestnicy przed złożeniem formularza mają obowiązek zapoznania się  
z Regulaminem.  

7. O zakwalifikowaniu się szkół na wycieczkę decyduje kolejność zgłoszeń. 
8. Regulamin i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie www.zdrowie.gov.pl.  

 

 

§ 4 
Obowiązki Stron  

1. Organizator zobowiązuje się do: 

a) zapewnienia bezpłatnego przejazdu ze szkoły do wybranego CSM i z powrotem; 
b) zapewnienia osób do zaprezentowania Centrów Symulacji Medycznej; 
c) zapewnienia materiałów promocyjnych i edukacyjnych. 

 

2. Szkoły/uczestnicy wycieczek zobowiązane są do: 

a) uzyskania zgód rodziców lub opiekunów prawnych na udział uczniów w wycieczkach; 
b) zapewnienia uczniom opieki w czasie wycieczek; 
c) udziału w wycieczkach zgodnie z ustalonym z Organizatorem harmonogramem; 
d) utrzymania porządku we wszystkich miejscach przebywania uczestników; 

e) pokrycia ewentualnych szkód spowodowanych przez uczestników wycieczki w CSM 

lub autokarze; 

f) bieżącego przekazywania Organizatorowi zdjęć z wycieczek, promowania profili 

Organizatora w Facebooku i Instagramie (#zdrowiejestnajwazniejsze; Zdrowie jest 

najważniejsze).  

 

§ 5  
Postanowienia końcowe 

1. Sprawy nieuregulowane Regulaminem rozstrzyga Organizator.  
2. Regulamin obowiązuje od dnia publikacji na stronie internetowej www.zdrowie.gov.pol 

do dnia ostatniej wycieczki.  
3. Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody pełnoletnich uczniów, 

bądź rodziców/opiekunów prawnych uczniów niepełnoletnich, opiekunów wycieczek na 
nieodpłatne i bezterminowe wykorzystywanie zdjęć z wizerunkiem uczestników, 
wykonanych podczas wycieczek na potrzeby działań informacyjno-promocyjnych 
realizowanych przez Biuro Komunikacji  Ministerstwa Zdrowia. Za uzyskanie  
i przechowanie w/w zgód odpowiedzialna jest szkoła. 
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