ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW NA UDZIAŁ DZIECKA W WYCIECZCE/IMPREZIE
…………………………………………………
/Imię i nazwisko rodzica opiekuna/

……………………………………………………………………………………………………………………………….
/adres/

………………………………………………
/telefon/

OŚWIADCZENIE
Wyrażam zgodę na udział syna/córki..........................................................................................................................
w wycieczce do................................................................................................................................................................
która odbędzie się w dniu/dniach ...........................................................................................................................
Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań lekarskich, aby syn/córka uczestniczył/a w wycieczce.
Inne istotne informacje, które rodzice/opiekunowie chcą przekazać organizatorowi wycieczki …………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Zgadzam się na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych czynności w stanach zagrażających życiu lub zdrowiu
mojego dziecka i zobowiązuję się do pokrycia wszelkich kosztów związanych z jego leczeniem.
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem wycieczki i zobowiązuję się
odebrać moje dziecko po zakończeniu wycieczki przed budynkiem szkoły, (dotyczy przyjazdu między godz. 22°°- 7°°)
Zobowiązuję się do pokrycia kosztów wycieczki.
………………………………..

……………………………………………………………
/czytelne podpisy rodziców/opiekunów/

/data/

ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW NA UDZIAŁ DZIECKA W WYCIECZCE/IMPREZIE
…………………………………………………
/Imię i nazwisko rodzica opiekuna/

……………………………………………………………………………………………………………………………….
/adres/

………………………………………………
/telefon/

OŚWIADCZENIE
Wyrażam zgodę na udział syna/córki..........................................................................................................................
w wycieczce do................................................................................................................................................................
która odbędzie się w dniu/dniach ..........................................................................................................................
Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań lekarskich, aby syn/córka uczestniczył/a w wycieczce.
Inne istotne informacje, które rodzice/opiekunowie chcą przekazać organizatorowi wycieczki …………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Zgadzam się na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych czynności w stanach zagrażających życiu lub zdrowiu
mojego dziecka i zobowiązuję się do pokrycia wszelkich kosztów związanych z jego leczeniem.
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem wycieczki i zobowiązuję się
odebrać moje dziecko po zakończeniu wycieczki przed budynkiem szkoły, (dotyczy przyjazdu między godz. 22°°- 7°°)
Zobowiązuję się do pokrycia kosztów wycieczki.
………………………………..
/data/

……………………………………………………………
/czytelne podpisy rodziców/opiekunów/

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW WYCIECZKI (Rozdział X Regulaminu wycieczek szkolnych)
1.

Uczniowie zobowiązani są dostarczyć kierownikowi wycieczki pisemną zgodę rodziców na udział w wycieczce.
Uczniowie pełnoletni przedstawiają na piśmie zgodę rodziców bądź informację o powiadomieniu rodziców.
2. Uczeń ma obowiązek poinformować kierownika wycieczki o ewentualnych dolegliwościach oraz zażywanych lekach.
3. W czasie wycieczki obowiązują uczniów postanowienia statutu szkoły i przepisy bezpieczeństwa.
4. Obowiązuje zakaz palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków.
5. Uczeń bierze udział we wszystkich zajęciach przewidzianych w programie wycieczki.
6. Uczniowi nie wolno samowolnie oddalać się od grupy. W trakcie trwania wycieczki uczniowie przebywają cały czas pod
nadzorem opiekunów.
7. W czasie postoju autokaru na parkingu uczeń ściśle przestrzega poleceń kierownika wycieczki i opiekunów.
8. Podczas zwiedzania muzeów, zamków, rezerwatów itp. Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania
regulaminów tych obiektów.
9. W miejscu zakwaterowania należy stosować się do regulaminu placówki.
10. W trakcie trwania wycieczki uczeń dba o otaczające mienie oraz własność uczestników wyjazdu.
11. Uczeń ma obowiązek poinformować kierownika wycieczki o wszelkich wypadkach, wyrządzonych szkodach lub innych
problemach dotyczących wycieczki.

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW WYCIECZKI (Rozdział X Regulaminu wycieczek szkolnych)
12. Uczniowie zobowiązani są dostarczyć kierownikowi wycieczki pisemną zgodę rodziców na udział w wycieczce.
Uczniowie pełnoletni przedstawiają na piśmie zgodę rodziców bądź informację o powiadomieniu rodziców.
13. Uczeń ma obowiązek poinformować kierownika wycieczki o ewentualnych dolegliwościach oraz zażywanych lekach.
14. W czasie wycieczki obowiązują uczniów postanowienia statutu szkoły i przepisy bezpieczeństwa.
15. Obowiązuje zakaz palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków.
16. Uczeń bierze udział we wszystkich zajęciach przewidzianych w programie wycieczki.
17. Uczniowi nie wolno samowolnie oddalać się od grupy. W trakcie trwania wycieczki uczniowie przebywają cały czas pod
nadzorem opiekunów.
18. W czasie postoju autokaru na parkingu uczeń ściśle przestrzega poleceń kierownika wycieczki i opiekunów.
19. Podczas zwiedzania muzeów, zamków, rezerwatów itp. Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania
regulaminów tych obiektów.
20. W miejscu zakwaterowania należy stosować się do regulaminu placówki.
21. W trakcie trwania wycieczki uczeń dba o otaczające mienie oraz własność uczestników wyjazdu.
22. Uczeń ma obowiązek poinformować kierownika wycieczki o wszelkich wypadkach, wyrządzonych szkodach lub innych
problemach dotyczących wycieczki.

