ZGODA RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW) NA UDZIAŁ DZIECKA
W WYCIECZCE SZKOLNEJ
ORAZ
OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA DZIECKA

Regulamin wycieczki
Oświadczam, że podczas trwania wycieczki będę przestrzegał
obowiązującego
w
Zespole
Szkół
Katolickich
u św. Pankracego w Jeleniej Górze regulaminu wycieczki oraz
następujących ustaleń:

1. Wyrażam zgodę, aby moje dziecko .....................................................................................................

1.

O każdym złym samopoczuciu natychmiast informuję
wychowawców.

wzięło udział w .......................................................................................................................................

2.

Zajmuję miejsce w autokarze wyznaczone przez opiekuna,
bagaż podręczny umieszczam na półce, większy w luku
bagażowym.

do ........................................................ w dniu/ach..................................................................................

3.

Polecenia
wychowawców
respektował/a.

2. Zobowiązuję się zapewnić mojemu dziecku bezpieczeństwo w drodze pomiędzy miejscem zbiórki
i/lub rozwiązaniem wycieczki.

4.

Bez zgody wychowawców nie wolno mi pod żadnym
pozorem oddalać się od grupy.

5.

W autokarze stosować się będę do nakazów i zakazów
kierowcy, w czasie jazdy nie spacerować po autokarze, nie
stawać na siedzeniu, nie wychylać się przez okno, nie
zaśmiecać pojazdów.

6.

Przestrzegać będę regulaminu w miejscu noclegu, w ciszy
nocnej.

7.
8.

Właściwie zachowywać się w zwiedzanych obiektach.

9.

Nie wolno
znajomości.

10.
11.

Nie wolno mi oddalać się z miejsca zakwaterowania.

3. Zobowiązuję się ponieść wszelkie koszty związane z udziałem mojego dziecka w/w wycieczce.
4. Jednocześnie oświadczam, że syn/córka :
a) choruje/nie choruje* na przewlekłe choroby
....................................................................................................................................................................
b) zażywa/nie zażywa* leki (jeżeli tak, to proszę podać informację o dawkowaniu leku )
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
c) jest uczulony(a)* (jeżeli tak, na co? )/ nie jest uczulony(a)*
.....................................................................................................................................................................
d) dobrze/źle* znosi jazdę autokarem
.....................................................................................................................................................................
e) inne uwagi o stanie zdrowia dziecka
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

Data ...........................

Podpis rodzica ........................................

12.

będę

bezwzględnie

Podczas
przewidywanego
relaksu
pod
opieką
wychowawców będę przestrzegać wcześniejszych ustaleń.
zawierać

mi

żadnych

przypadkowych

Spacerować i robić zakupy ( zakaz kupowania
i spożywania wszelkich używek, napojów, energetycznych
itp.) będę w wyznaczonym czasie i tylko w grupie.
Zachowywać się będę zgodnie z ogólnymi zasadami
dobrego wychowania i kultury.

................................................................
podpis ucznia
Ze względu na bezpieczeństwo mojego dziecka podczas
wycieczki akceptuję jej regulamin i przyjmuję do wiadomości,
że
moje
dziecko
zapoznało
się
z
nim
i zobowiązało się go przestrzegać. Ponadto oświadczam, że za
szkody materialne spowodowane przez moje dziecko w trakcie
trwania wycieczki ponoszę odpowiedzialność finansową.

.................................................
podpis rodzica

