Fra EG’s gældende studie- og ordensregler

1. Elever der ikke indbetaler rejseudgifter rettidigt, har ikke krav på deltagelse i en rejse.
2. Elever der lider af fysiske eller psykiske lidelser/sygdomme, der kan have indflydelse på
deres deltagelse på rejser, skal oplyse dette på forhånd til skolen. På baggrund af disse
oplysninger vurderer skolen elevens muligheder for deltagelse i rejsen.
3. Elever, der er i medicinsk behandling eller afhængige af bestemte former for medicin som
fx antihistaminer, insulinpræparater mv., skal inden afrejsen skriftligt til den deltagende lærer
oplyse, hvilke typer medicin det drejer sig om og i hvilket omfang. Det er elevens pligt at
sørge for, at medicinen medbringes på rejsen.
4. Ved sygdom opstået umiddelbart inden afrejse, skal skolen orienteres, hvis eleven ønsker
at deltage i rejsen. Skolen forbeholder sig ret til at nægte eleven deltagelse i rejsen. Hvis
skolen accepterer elevens deltagelse i rejsen, kan skolen sætte betingelser for skolens
ansvar i forhold til den syge elev.
5. Ved framelding af en rejse kan skolen ikke påtage sig at tilbagebetale allerede indbetalte
beløb.
6. Forsikringer herunder afbestillingsforsikring indgår ikke i skolens bestilling af rejser og
elever/forældre er derfor selv ansvarlige for, at eleverne er forsikringsmæssigt dækket under
rejser. Skolen anbefaler ikke en bestemt forsikring.
7. De regler og påbud, den ansvarlige lærer aftaler med deltagerne, skal overholdes, ligesom
alle henstillinger fra lærerne skal følges.
8. Eleverne skal respektere den lokale omgangstone og kultur på baggrund af rejselærerens
orientering om rejsemålets formelle og uformelle normer.
9. Eleverne skal på hele rejsen/ekskursionen følge undervisningen aktivt.
10. Regler om alkohol og euforiserende stoffer på EG gælder også på rejserne.
Alkoholindtagelse er således ikke tilladt. Der kan - efter aftale mellem ledelsen og de
deltagende lærere - dispenseres herfor ved en afsluttende middag, hvor alkohol kan indtages
i begrænset omfang.
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11. Ingen elev må færdes alene, medmindre særlig tilladelse er givet af deltagende lærere.
12. Al overnatning finder sted på det anviste hotel/overnatningssted og hotellets regler og
retningslinjer skal følges. Der skal være ro på hotellet efter klokken 22.00.
13. Private besøg må kun finde sted med de deltagende læreres godkendelse.
14. Elever og lærere rejser ud og hjem sammen.
15. Det er elevens pligt at møde frem til hjemrejse på det aftalte sted og tidspunkt. I tilfælde
af udeblivelse ved afrejse fra rejsemålet vil en evt. merudgift til hjemtransport herunder også
udgifter til lærers forlængede ophold og hjemrejse påhvile eleven, medmindre eleven kan
dokumentere en acceptabel årsag til udeblivelse.
16. Hvis en elev ikke kan deltage i hjemrejsen (pga. hospitalsindlæggelse eller lignende)
sikrer deltagende lærere/skolen, at eleven sikres betryggende hjemrejse samt tilsyn under
det forlængede ophold.
17. Afgørelse om overtrædelse af ovenstående regler træffes suverænt af deltagende lærere
og kan efterfølgende indankes for rektor efter gældende klageregler.
18. Betingelse for deltagelse i rejse er, at ovenstående regler inden afrejsen er underskrevet
af forældremyndigheden for elever under 18 år og af eleven for elever over 18 år.
Underskrevne elev/forældremyndighed er blevet gjort bekendt med EG’s studie- og
ordensregler vedr. rejser mv. Det samlede regelsæt ligger på skolens hjemmeside. Med
underskriften accepterer forældremyndigheden/eleven reglerne og konsekvenserne ved
overtrædelse af disse.
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Forpligtende underskrift (for elever under 18 år underskriver forældremyndigheden)
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