ZGODA RODZICÓW /OPIEKUNÓW/ NA UDZIAŁ DZIECKA W WYCIECZCE /IMPREZIE/
..................................................
imię i nazwisko rodziców /opiekunów/

..................................................
miejscowość i data

....................................................
adres
...............................................
telefon
OŚWIADCZENIE
Wyrażamy zgodę na udział syna / córki ........................................................... w wycieczce do ………………..
która odbędzie się w dniu / dniach ...............................
Oświadczamy, że nie ma przeciwwskazań lekarskich, aby syn/córka uczestniczył/a w wycieczce.
Wyrażamy także zgodę na udzielenie pierwszej pomocy w nagłym wypadku oraz na leczenie szpitalne lub
przeprowadzenie koniecznego zabiegu operacyjnego w czasie pobytu na wycieczce.
W przypadku szkody materialnej wyrządzonej przez nasze dziecko zobowiązujemy się pokryć koszty tej szkody.
W przypadku agresywnego zachowania naszego dziecka zagrażającego bezpieczeństwu innych lub jego samego
lub rażącego naruszenia regulaminu wycieczki zobowiązujemy się na własny koszt zabrać dziecko z miejsca
pobytu.
Inne istotne informacje, które rodzice/opiekunowie chcą przekazać organizatorowi wycieczki (zwł. dotyczące
zażywanych leków lub uczuleń dziecka) ……………………………………..
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Podpis matki: ……………………………….

Podpis ojca: ……………………………...
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Ramowy regulamin wycieczki/imprezy oraz obowiązki jej uczestników
1. Uczniowie dostarczają kierownikowi wycieczki/imprezy pisemną zgodę od rodziców na udział w
wycieczce.
2. Uczestników wycieczki/imprezy obowiązuje odpowiedni strój uzależniony od charakteru
wycieczki.
3. W czasie wycieczki/imprezy obowiązują uczniów postanowienia statutu szkoły i przepisy
bezpieczeństwa.
4. Obowiązuje zakaz palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków.
5. Niedopuszczalne jest samowolne oddalanie się od grupy.
6. Uczestników wycieczki/ imprezy obowiązuje punktualność.
7. W trakcie trwania wycieczki./imprezy nie przewiduje się „czasu wolnego”, a uczniowie przebywają
przez cały czas pod nadzorem opiekunów.
8. W czasie postoju autokaru na parkingu należy ściśle przestrzegać zaleceń kierownika wycieczki.
9. W przypadku wyjazdów na basen oraz podczas zwiedzania muzeów, parków krajobrazowych itp.
uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania regulaminów tych obiektów.
10. W miejscu zakwaterowania należy przestrzegać regulaminu placówki.
11. W przypadku złego samopoczucia uczeń zgłasza się do kierownika wycieczki/imprezy lub
opiekuna.
12. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu, będą wyciągane konsekwencje zgodnie ze statutem
szkoły.

……………………………………

…………………………….

Podpis rodziców/ opiekuna prawnego
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Ramowy regulamin wycieczki/imprezy oraz obowiązki jej uczestników
1. Uczniowie dostarczają kierownikowi wycieczki/imprezy pisemną zgodę od rodziców na udział w
wycieczce.
2. Uczestników wycieczki/imprezy obowiązuje odpowiedni strój uzależniony od charakteru
wycieczki.
3. W czasie wycieczki/imprezy obowiązują uczniów postanowienia statutu szkoły i przepisy
bezpieczeństwa.
4. Obowiązuje zakaz palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków.
5. Niedopuszczalne jest samowolne oddalanie się od grupy.
6. Uczestników wycieczki/ imprezy obowiązuje punktualność.
7. W trakcie trwania wycieczki./imprezy nie przewiduje się „czasu wolnego”, a uczniowie przebywają
przez cały czas pod nadzorem opiekunów.
8. W czasie postoju autokaru na parkingu należy ściśle przestrzegać zaleceń kierownika wycieczki.
9. W przypadku wyjazdów na basen oraz podczas zwiedzania muzeów, parków krajobrazowych itp.
uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania regulaminów tych obiektów.
10. W miejscu zakwaterowania należy przestrzegać regulaminu placówki.
11. W przypadku złego samopoczucia uczeń zgłasza się do kierownika wycieczki/imprezy lub
opiekuna.
12. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu, będą wyciągane konsekwencje zgodnie ze statutem
szkoły.

……………………………………

…………………………….

Podpis rodziców/ opiekuna prawnego

Podpis uczestnika
wycieczki/imprezy

