
OŚWIADCZENIE 
 
IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA ………………................................................................................................................................... 
MIEJSCE URODZENIA ………………................................................................................................................................... 
PESEL ………………................................................................................................................................... 
 
Zgadzam się na udział mojego dziecka w wyjeździe. Oświadczam, że zapoznałem (‐am) się z regulaminem wyjazdu i programem 
wyjazdu oraz akceptuję jego warunki. W  razie złamania regulaminu wycieczki/imprezy rodzice/opiekunowie są zobowiązani do 
odebrania dziecka na własny koszt z miejsca wycieczki/imprezy.  Jednocześnie zobowiązuję się do pokrycia kosztów związanych 
ze zniszczeniami powstałymi z winy mojego dziecka. 
Biorę pełną odpowiedzialnośd za powrót dziecka do domu po przyjeździe (przystanek koocowy: …………………………………………..). 
 
Uwagi na temat stanu zdrowia dziecka (przeciwwskazania do wysiłku fizycznego itp.): 
............................................................................................................................................................................................................... 
Oświadczam, iż podałem (‐am) wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą pomóc w zapewnieniu mu właściwej opieki. 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów organizacji wyjazdu zgodnie z ustawą o Ochronie 
danych Osobowych Dz.Ust.Nr.133 poz. 883 z dn.29.08.1997r 
 
Moja zgoda dotyczy wyjazdu (proszę zakreślid odpowiedni kwadrat, przynajmniej jeden): 

 Centrum Edukacji Rozwojowej w Krakowie; termin (?); orientacyjny koszt: 10 zł.  

 III Wielki Piknik Dobrych Serc w Zakrzowie; termin: 6–7. maja 2010 r. (poniedziałek, wtorek); orientacyjny koszt: 25 zł.   

 Integracyjny Dzieo Dziecka w Krakowie; termin: 28. maja 2010 r. (piątek); orientacyjny koszt: 0–5–10–15 zł.   

 VIII Krajowy Kongres Misyjny Dzieci; termin: 29. maja 2010 r. (sobota); orientacyjny koszt: 30 zł.   

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

Data podpis rodzica lub opiekuna 
Kontakt z rodzicami podczas wyjazdu dziecka: ….................................................................................................................................. 

Prośby do opiekunów:  
 

............................................................................................................................................................................................................... 
Złożenie zgłoszenia: do 16. kwietnia 2010 (piątek) do godz. 13:00 (oddad do opiekuna lub ks. Marka).  
Spotkanie organizacyjne dla uczniów 22 kwietnia 2010 (czwartek), długa przerwa, sala 18, obecnośd obowiązkowa.  

REGULAMIN WYCIECZEK 
Uczeo – uczestnik wycieczki – na wycieczce szkolnej reprezentuje własną szkołę, klasę oraz siebie i powinien przestrzegad zasad 
określonych przez Regulamin Szkoły: 
 musi posiadad dokument tożsamości, 
 powinien przybyd na miejsce zbiórki o wyznaczonej godzinie, 
 zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich poleceo wydanych przez kierownika i opiekunów wycieczki oraz osób 

obsługujących imprezę, realizowad program wycieczki, 
 w środkach transportu należy zająd miejsce wyznaczone przez opiekuna,  
 w czasie jazdy nie wolno: spacerowad, stawad na siedzeniu, wychylad się i wyrzucad śmieci przez okno, zaśmiecad 

pojazdu,  
 w czasie przebywania w obiektach noclegowych należy przestrzegad postanowieo i regulaminów tych obiektów, 
 należy korzystad z urządzeo technicznych zgodnie z ich przeznaczeniem, 
 należy dbad o higienę i schludny wygląd, 
 należy zachowywad się zgodnie z ogólnymi zasadami dobrego wychowania i kultury,  
 należy przestrzegad zakazu palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz innych środków 

odurzających, 
 należy przeciwdziaład wszelkim przejawom nieodpowiedzialności i lekceważenia obowiązków,  
 o wszelkich nieprawidłowościach zauważonych w czasie wycieczki, należy natychmiast informowad kierownika 

wycieczki, 
 w przypadku jakichkolwiek objawów chorobowych, należy natychmiast zawiadomid kierownika wycieczki,  
 nie może samodzielnie oddalad się od grupy (miejsca zakwaterowania) bez uzyskania stosownej zgody. 

Uczestników wycieczki powinno łączyd zrozumienie, życzliwośd i wzajemny szacunek. 
 

………………................................................................................................................................... 
Data podpis uczestnika wycieczki 


