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ZGODA RODZICÓW /OPIEKUNÓW/  NA UDZIAŁ DZIECKA W „BIAŁEJ SZKOLE”  
 

/imię i nazwisko rodzica /opiekuna/ ............................................................................................................................................ 
 

/adres/ ........................................................................................................................................................................... 
 

/telefon kontaktowy/ ............................................................................................................................................................ 
 

OŚWIADCZENIE  
 

Wyrażam zgodę* / nie wyrażam zgody* na udział syna / córki ................................................................................................................ 

w „BIAŁEJ SZKOLE” która odbędzie się w dniach 11 – 15 stycznia 2016 r. w Zieleńcu. 
Adres: 
ABSOLWENT, Zieleniec 2, 57-340 Duszniki Zdrój, tel. 502 288 140, 502 288 304, 74 866 04 29, e-mail: zaczyk@zieleniec.pl 
 

Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań lekarskich, aby syn/córka uczestniczył/a w wycieczce. 

Inne istotne informacje, które rodzice/opiekunowie chcą przekazać organizatorowi wycieczki 

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

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

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

1. Biorę pełną odpowiedzialność za jej/jego zachowanie i zobowiązuję się ponieść wszelkie koszty wynikające z nieprzestrzegania regulaminu wycieczki (np. zniszczenia mienia).  
2. W wyjątkowej sytuacji zgadzam się na kontrolę bagażu i rzeczy osobistych, o której zdecyduje kierownik i opiekunowie wycieczki.  
3. Wyrażam także zgodę na udzielenie pomocy medycznej w nagłych wypadkach.  
4. W przypadku nagannego zachowania i drastycznego złamania regulaminu wycieczki zobowiązuję się natychmiast odebrać dziecko na własny koszt.  
5. Biorę pełną odpowiedzialność za samodzielne przybycie mojego dziecka na miejsce rozpoczęcia wycieczki oraz zobowiązuję się przejąć pełną odpowiedzialność za dziecko  

po zakończeniu wycieczki . 
 
 
 

............................................................ 
/data/ 

............................................................ 
/podpis rodziców / opiekunów/ 

 
  

Załącznik  

Ramowy regulamin wycieczki i obowiązki jej uczestników 
 

1. Uczniowie dostarczają kierownikowi wycieczki pisemną zgodę od rodziców na udział w wycieczce. 
2. W czasie wycieczki obowiązują uczniów postanowienia statutu szkoły i przepisy bezpieczeństwa. 
3. Uczniowie mają obowiązek stosować się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez opiekunów, przewodników lub instruktorów jazdy na nartach (snowboardzie). 
4. Obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków a także posiadania w/w substancji. 
5. Niedopuszczalne jest samowolne oddalanie się od grupy. 
6. Przestrzegać przepisów ruchu drogowego i zachowywać ostrożność na ulicach i w innych miejscach, w których może grozić jakiekolwiek niebezpieczeństwo. W czasie postoju 

autokaru na parkingu należy ściśle przestrzegać zaleceń kierownika wycieczki. 
7. Uczestników wycieczki obowiązuje odpowiedni strój uzależniony od charakteru wycieczki. 
8. Uczestników wycieczki obowiązuje punktualność . 
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. Przestrzegać godzin ciszy nocnej. 
12. Dbać o czystość, ład i porządek w miejscach, w których się przebywa. 
13. W przypadku złego samopoczucia uczeń zgłasza się do kierownika wycieczki lub opiekuna . 
14. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu, będą wyciągane konsekwencje zgodnie ze statutem szkoły, oraz w uzasadnionych przypadkach odebranie z wycieczki ucznia przez 

rodziców bez zwrotu kosztów wycieczki. 
 

Wobec uczestników, którzy nie przestrzegają regulaminu i zasad przepisów bezpieczeństwa, będą wyciągnięte konsekwencje zgodnie z kryteriami ocen zachowania zawartych  
w wewnątrzszkolnym systemie oceniania. 
W przypadku rażącego naruszenia przez ucznia regulaminu wycieczki zawiadamia się jego rodziców (prawnych opiekunów) oraz dyrektora szkoły. Rodzice (prawni opiekunowie) 
zobowiązani są do natychmiastowego odebrania dziecka z wycieczki. 
 

Ramowy plan zajęć na „BIAŁEJ SZKOLE” 
 

1. 8.00 – 13.25 – zajęcia dydaktyczne (6 godz. lekcyjnych) 
2. 14.20 – 17.30 – wychowanie fizyczne – jazda na nartach w grupach wg umiejętności 

 

Zobowiązuję się przestrzegać regulaminu wycieczki. 
 
 
 

............................................................ 
/data/ 

............................................................ 
/podpis ucznia/ 

 


