
 

 

ZGODA RODZICÓW /OPIEKUNÓW/ NA UDZIAŁ DZIECKA W WYCIECZCE 

/IMPREZIE/ 

 

............................................................................................................................. 

   /imię i nazwisko rodzica / opiekuna/ 

 

.............................................................................................................................. 

  /adres/ 

............................................................................................................................. 

 /telefony/ 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Wyrażam zgodę na udział syna / córki ............................................................................. 

urodzonego/j……………………………………… w ……………………………………... 

nr pesel …………………………………………..w wycieczce do Londynu, Wielka 

Brytania, która odbędzie się w dniach 04.06.2017 - 10.06.2017.  

Jednocześnie zobowiązuje się do wpłacenia całej kwoty w wysokości PLN 1460.00 do 

15.05.2017 roku.  

1. Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych / lekarskich do udziału 

mojego dziecka w wycieczce, której program i regulamin poznałem/am oraz do długiej 

podróży autokarem - dziecko choruje na chorobę lokomocyjną TAK/ NIE*.  

2. Oświadczam, że wyrażam / nie wyrażam* zgodę na podejmowanie decyzji 

związanych z leczeniem, hospitalizacją i zabiegami operacyjnymi, w przypadku 

zagrożenia zdrowia lub życia mojego dziecka przez kierownika wycieczki lub opiekunów 

w czasie trwania wycieczki.  

3. Biorę odpowiedzialność finansową za szkody materialne wynikające z nie 

przestrzegania regulaminu wycieczek spowodowane przez moje dziecko.  

4. Wyrażam / nie wyrażam* zgody, na spędzenie przez moje dziecko tzw. czasu 

wolnego bez opiekuna – wychowawcy na zakup pamiątek. 

 

Inne istotne informacje, które rodzice/opiekunowie chcą przekazać organizatorowi 

wycieczki............................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

 

 

..................................................                                   ......................................................... 

                  /data/                           /czytelny podpis rodziców /  

 

 

 

 

 

*Niepotrzebna skreślić 



Regulamin wycieczki 

 

Zachowanie człowieka w miejscach publicznych daje świadectwo o jego kulturze, może 

mieć również wpływ na bezpieczeństwo wielu osób. 

 

Dlatego każdy uczestnik wycieczki zobowiązany jest:  

 

1. Zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny.  

2. Stosować się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez opiekunów lub 

przewodników.  

3. Nie oddalać się od grupy bez wyraźnego zezwolenia opiekuna.  

4. Przestrzegać przepisów ruchu drogowego i zachowywać ostrożność na ulicach 

i w innych miejscach, w których może grozić jakiekolwiek niebezpieczeństwo.  

5. Kulturalnie odnosić się do opiekunów, kolegów i innych osób.  

6. Traktować z należytym respektem obiekty zabytkowe i eksponaty muzealne.  

7. Nie śmiecić, nie niszczyć zieleni, nie płoszyć zwierząt.  

8. W miejscach noclegowych postępować zgodnie z obowiązującym tam regulaminem.  

9. Przestrzegać godzin ciszy nocnej.  

10. Dbać o czystość, ład i porządek w miejscach, w których się przebywa. 

11. Bezwzględnie  przestrzegać zakazu palenia  papierosów,  picia  alkoholu, 

zażywania narkotyków oraz innych środków odurzających.  

12. W razie zgubienia uczeń bezwzględnie ma pozostać na miejscu zagubienia i czekać na 

powrót opiekuna. 

 

 

 

Wobec uczestników, którzy nie przestrzegają  regulaminu  i zasad przepisów 

bezpieczeństwa, będą wyciągnięte konsekwencje zgodnie z kryteriami 

ocen z zachowania zawartych w przedmiotowym systemie oceniania.   

W  przypadku   naruszenia   przez   ucznia   punktu  11   zawiadamia   się   jego rodziców   

(prawnych opiekunów)   oraz    dyrektora szkoły.  

 

Zapoznałem się z regulaminem wycieczki i zobowiązałem się do przestrzegania jego 

zasad. W przypadku złamania regulaminu poniosę odpowiedzialność za swoje działania.  

 

 

 

 

 

 

.................................................                ………………………………….. 

                  /data/      /czytelny podpis uczestnika/  

 

 

 

 

 


