
ZGODA RODZICÓW NA WYJAZD DZIECKA NA WYCIECZKĘ ZAGRANICZNĄ

A. Wyrażam zgodę na wyjazd mojego dziecka do ………………. organizowany w dniach…………………..

    …………………………………………………….                   …………………………………………………...
    imię i nazwisko matki/prawnego opiekuna*                                       czytelny podpis

    …………………………………………………….                   …………………………………………………...
     imię i nazwisko ojca/prawnego opiekuna*                                        czytelny podpis

B. Zobowiązuję się do opłacenia kosztów wyjazdu w kwocie………………………. W przypadku rezygnacji
    organizator zwraca wpłaconą kwotę pomniejszoną o rzeczywiste koszty, które poniósł w związku 
    z realizacją wyjazdu.

C. Jednocześnie oświadczam, że nie widzę przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa mojego
     dziecka w w/w wyjeździe.

D. Wyrażam również zgodę na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zabiegów lub operacji w stanach
    zagrażających życiu lub zdrowiu mojego dziecka. 

E. Informuję, że syn/córka*:

 choruje na przewlekłe choroby: TAK NIE*……………………………………..

 zażywa na stałe leki TAK NIE*……………………………………..

 jest uczulony/a* TAK NIE*……………………………………..

 jak znosi jazdę autokarem DOBRZE/ŹLE*

 inne uwagi………………………………………………………..

F. Dane osobowe uczestnika:

Imię i nazwisko / klasa …………………………………………………………………..

Adres zamieszkania ………………………………………………………………………

Telefony: …………………………………… ……………………………………………

rodziców/prawnych opiekunów komórkowy uczestnika

Nr paszportu/dowodu osobistego*……………………………….

Data ważności w/w dokumentu ………………………………….

G. Zobowiązuję się do odebrania mojego dziecka w godzinach podanych przez kierownika 
    wycieczki/imprezy. / Wyrażam zgodę na samodzielny powrót dziecka do domu po powrocie z wyjazdu.*

H. Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem wycieczki.

                                                  Prawidłowość powyższych informacji potwierdzam

                                           ……….…………………………………………………
                                                     data i czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem wycieczki/imprezy, zobowiązuję
się do jego przestrzegania i akceptuję jego postanowienia. 

……………… …………………………………………………………
data czytelny podpis uczestnika wycieczki/imprezy 

* właściwe zakreślić „w kółko” / w przypadku odpowiedzi TAK, wymienić jakie

REGULAMIN WYCIECZKI / IMPREZY TURYSTYCZNEJ
w ZSO nr 1 w Raciborzu

1. Uczestnik wycieczki/imprezy turystycznej zobowiązany jest punktualnie przybyć na miejsce 
zbiórki i posiadać aktualną legitymację szkolną.

2. Podczas podróży uczestnik zobowiązany jest zająć miejsce wyznaczone przez opiekuna oraz 
przestrzegać przepisów podróżnych (tj. nie spacerować podczas jazdy, nie stawać na 
siedzeniu, nie wychylać się przez okno, nie zaśmiecać pojazdu), a także stosować się do 
poleceń kierowców.

3. Uczestnik powinien zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny, a obiekty 
zabytkowe i eksponaty muzealne traktować z należytym szacunkiem.

4. W przypadku wyjazdu zagranicznego uczestnik zobowiązany jest również do zachowania się 
zgodnie z ogólnie przyjętymi obyczajami, zasadami i zwyczajami panującymi w danym 
kraju.

5. Uczestnik wycieczki/imprezy turystycznej podlega opiekunom i jest zobowiązany do 
bezwzględnego wykonywania ich poleceń.

6. Każdy uczestnik zobowiązany jest w czasie postoju i zwiedzania nie oddalać się od grupy bez
zgody opiekuna.

7. W przypadku zaginięcia uczeń pozostaje bezwzględnie w miejscu gdzie zgubił z oczu grupę 
czy opiekuna.

8. Uczestnik zobowiązany jest do przebywania w miejscu zakwaterowania w godzinach 
określonych przez kierownika wycieczki. Oddalenie się uczestnika z terenu zakwaterowania 
oraz miejsca prowadzenia zajęć może nastąpić wyłącznie za wiedzą i zgodą opiekunów.

9. W czasie przebywania w miejscach zakwaterowania i posiłków uczestnik zobowiązany jest 
do przestrzegania postanowień i regulaminów tych obiektów.

10. Cisza nocna obowiązuje w godzinach 22:00 – 07:00. Po godzinie 23:00 w miejscu 
zakwaterowania obowiązuje cisza bezwzględna.

11. Każdy uczestnik obowiązany jest dbać o swój bagaż i pieniądze oraz o porządek w miejscu 
zakwaterowania. Za rzeczy zgubione opiekunowie nie ponoszą odpowiedzialności.

12. Uczestnik ma również obowiązek dbania o mienie i wyposażenie miejsca, w którym 
przebywa. Za szkody wyrządzone przez uczestnika wycieczki odpowiedzialność ponosi on 
sam, a w przypadku ucznia niepełnoletniego, jego rodzice/opiekunowie prawni.

13. Wszystkich uczestników obowiązuje zachowanie nie narażające bezpieczeństwa własnego 
i innych.

14. Uczestnik zobowiązany jest informować opiekunów o każdym zagrożeniu życia i zdrowia 
uczestników oraz sytuacjach nietypowych wynikających w trakcie wycieczki/imprezy 
turystycznej.

15. Uczestnik może sam dawkować sobie leki na podstawie pisemnego oświadczenia 
rodziców/prawnych opiekunów.

16. Uczestnika wycieczki/imprezy turystycznej obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, 
zażywania narkotyków i środków odurzających oraz napojów alkoholowych, w tym także 
piwa.

17. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do zadbania o to, aby dziecko będące 
uczestnikiem wycieczki/imprezy turystycznej zostało właściwie na nią wyposażone.

18. W razie konieczności (np. powrót z wycieczki w godzinach nocnych, wysiadanie „po 
drodze”) rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do odebrania dziecka po zakończeniu 
wycieczki w godzinach podanych przez kierownika wycieczki/imprezy turystycznej.

19. Za nieprzestrzeganie regulamin uczeń może być ukarany zgodnie z przepisami statutu szkoły.
20. W przypadku naruszenia przez uczestnika punktu 16 kierownik wycieczki/imprezy 

turystycznej ma obowiązek poinformować o tym dyrektora szkoły i rodziców/prawnych 
opiekunów.


