SZKOLNY REGULAMIN WYCIECZKI JEDNODNIOWEJ

ZGODA / OŚWIADCZENIE RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH

(pieszej)
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Nazwa wycieczki, miejsce i data: ………………………………………………………….
Organizator: ...........................................................................................................................
Kierownik grupy: …………………………………………………………………………..
Cel: …………………………………………………………………………………………..
Warunki uczestnictwa:

w wycieczce mogą brać udział wszyscy chętni posiadający pisemną zgodę
i oświadczenie rodziców,

opłatę za wycieczkę należy dokonać najpóźniej na tydzień do dnia wyjazdu,

rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani do:

ubrania i wyposażenia dziecka w odpowiednią odzież (w szczególności obuwie),

wyposażenia w odpowiedni ekwipunek,

zaopatrzenia w leki, jakie dziecko bierze przy chorobach przewlekłych oraz leki
doraźne.
Uczestnik wycieczki zobowiązany jest:

stawiać się punktualnie w wyznaczone miejsca zbiórek,

wykonywać polecenia kierownika wycieczki i wyznaczonego przez niego opiekuna,

bezwzględnie przestrzegać regulaminu miejsc, w których przebywa (np. kompleksów
leśnych, muzeów, kościołów, parków, szlaków turystycznych itp.),

przestrzegać zasad zachowania się w środkach transportu, jeżeli z nich będzie się
korzystać,

unikać wszelkich konfliktów, być koleżeńskim i życzliwym wobec innych, pomagać
słabszym,

zgłosić opiekunowi o złym samopoczuciu,

przestrzegać zasad higieny i kultury osobistej, w tym kultury słowa.
Uczestnikowi wycieczki zabrania się:

palenia papierosów i e-papierosów, spożywania alkoholu, zażywania substancji
psychoaktywnych,

oddalania się od grupy bez zezwolenia kierownika wycieczki lub opiekuna grupy,

narażania siebie i innych na niebezpieczeństwo,

dewastowania sprzętów i obiektów w miejscach, w których przebywa.
Postanowienia końcowe:

organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie uczestników,

za wszelkie szkody wyrządzone przez uczestnika wycieczki materialnie odpowiadają
jego rodzice/prawni opiekunowie,

nieprzestrzeganie postanowień regulaminu oraz poleceń kierownictwa wycieczki
powoduje natychmiastowe skreślenie ucznia z listy uczestników i odebranie dziecka
przez rodziców/prawnych opiekunów w miejscu wskazanym przez kierownika
wycieczki,

uczestnika wycieczki obowiązują postanowienia szkolnego regulaminu wycieczek,

szczegółowych informacji udziela kierownik grupy,

powyższy regulamin obowiązuje wszystkich uczestników wycieczki, także uczniów
pełnoletnich,

ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów wycieczki.
Podpisanie niniejszego regulaminu oznacza wyrażenie zgody na przestrzeganie jego
postanowień.

……………………..
podpis ucznia

…………………..………..
podpis rodzica/prawnego opiekuna

1.

Wyrażam
zgodę
na
udział
naszej
córki
/
naszego
syna
………………………………………………………………………………………...
uczennicy/ucznia klasy ……………… w wycieczce szkolnej / klasowej, która
odbędzie się w dniu/dniach ……………………… w godz. ………………………
na trasie ……………………………………………………………… organizowanej
przez: ………………..………………………………………………………………
2. Przez cały czas pobytu dziecka na wycieczce można się ze mną kontaktować pod
numerem telefonu: ……………………………………………………………..
3. Biorę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w drodze pomiędzy
miejscem zamieszkania, a miejscem zbiórki i rozwiązania wycieczki.
4. Zobowiązuję się pokryć koszty uczestnictwa w wysokości: ………………………
5. Zobowiązuję się pokryć koszty ewentualnych szkód wyrządzonych przez moje
dziecko w czasie trwania wycieczki i biorę pełną odpowiedzialność za skutki
niewłaściwego zachowania mojego dziecka.
6. Zobowiązuję się do natychmiastowego odebrania dziecka w miejscu wskazanym
przez kierownika wycieczki, gdy jego zachowanie zagraża zdrowiu lub życiu jego
bądź innych uczestników wycieczki albo gdy naruszyło regulamin wycieczki.
7. Oświadczam, iż zapoznałam/łem się z programem i regulaminem wycieczki i nie
widzę żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa mojego dziecka
w wycieczce.
8. Wyrażam / nie wyrażam* zgodę na podejmowanie decyzji związanych z leczeniem,
hospitalizacją i zabiegami chirurgicznymi, w przypadku zagrożenia zdrowia lub
życia mojego dziecka przez kierownika lub opiekunów.
9. Informuję o problemach zdrowotnych mojego dziecka oraz o przyjmowanych przez
niego lekach: ………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
10. Inne istotne informacje, które rodzice / prawni opiekunowie chcą przekazać
organizatorowi:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
..............................................................................................
(czytelne podpisy rodziców/prawnych opiekunów)

* - niepotrzebne skreślić

