
  

 

 

 Zgoda rodziców / opiekunów 

 

            Znając stan zdrowia mojego dziecka wyrażam zgodę na wyjazd ..........................................kl............. 

na wycieczkę szkolną do ……………………………………………………………………………………...- 

organizowaną w dniach …………………………………………………..oraz do pokrycia kosztów wycieczki.  

Wyjazd dnia ……… o godz. ……………, powrót dnia ……………o godz. …………………. 

 

 

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

                                                                                                                        Podpis rodzica lub opiekuna   

 

 

REGULAMIN WYCIECZKI KILKUDNIOWEJ / IMPREZY 

 

 

Uczestnicy wycieczki obowiązani są: 

 

1. Zachowywać się w sposób kulturalny i zdyscyplinowany.  

2. Dostosować się do wymagań i oczekiwań kierownika i opiekunów wycieczki oraz  wykonywać ich 

polecenia.  

3. W czasie całego pobytu na wycieczce, w miejscu noclegowym, w autokarze i innych środkach 

lokomocji, przestrzegać zasad bezpieczeństwa, troszczyć się o innych uczestników wycieczki, 

pomagać sobie nawzajem, okazywać życzliwość i koleżeńskość. Zachowywać się w sposób, który 

nie spowoduje uszczerbku zdrowia swojego i współuczestników wycieczki.   

4. Zabrać ze sobą odzież, obuwie i wszelkie niezbędne rzeczy zapewniające uczestnictwo w realizacji 

programu wycieczki, bez względu na pogodę (np. śnieg, deszcz, upał). 

5. Powiadomić kierownika wycieczki o dolegliwościach mogących mieć wpływ na możliwość 

uczestniczenia w kolejnych etapach wycieczki, w szczególności wymagających zwiększonego 

wysiłku, oraz o zabranych ze sobą lekach itp. 

6. Przychodzić punktualnie na miejsce zbiórek i nie oddalać się od grupy bez uzyskania zgody 

kierownika wycieczki. 

7. Dbać o sprzęt i czystość w środkach lokomocji, w miejscach objętych zwiedzaniem oraz w miejscu 

noclegowym, a w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia sprzętu – do pokrycia kosztów naprawy. 

8. Nie spożywać alkoholu, nie palić papierosów i nie zażywać środków odurzających. 

 

 Kierownik wycieczki i opiekunowie nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zabrane  przez 

uczestników wycieczki, w szczególności kamery video, aparaty fotograficzne, biżuteria, waluty, 

telefony komórkowe. 

 W celu zapewnienia bezpiecznego powrotu do domu po zakończeniu wycieczki, rodzice lub 

opiekunowie odbierają dzieci z miejsca przyjazdu. 

 

 W sytuacjach wyjątkowych, spowodowanych np.: wydarzeniami losowymi w rodzinie lub 

nieprzestrzeganiem przez dziecko regulaminu wycieczki/imprezy (gdy zachodzi konieczność 

wcześniejszego ukończenia przez dziecko wycieczki/imprezy) rodzice przyjeżdżają po dziecko 

osobiście do miejsca, gdzie wycieczka/impreza jest realizowana. 

 
 

 

 

Podpis uczestnika wycieczki                                                                                     Podpis rodzica 

 

 

 
 

Zgoda rodziców / opiekunów 

 

         Znając stan zdrowia mojego dziecka wyrażam zgodę na wyjazd ..........................................kl............. na 

wycieczkę szkolną do ……………………………………………………………………………………...- 

organizowaną w dniach …………………………………………………..oraz do pokrycia kosztów wycieczki.  

Wyjazd dnia ……… o godz. ……………, powrót dnia ……………o godz. …………………. 

 

 

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

                                                                                                                        Podpis rodzica lub opiekuna   

 

 

 

REGULAMIN WYCIECZKI KILKUDNIOWEJ / IMPREZY 

 

Uczestnicy wycieczki obowiązani są: 

 

1. Zachowywać się w sposób kulturalny i zdyscyplinowany.  

2. Dostosować się do wymagań i oczekiwań kierownika i opiekunów wycieczki oraz  wykonywać ich 

polecenia.  

3. W czasie całego pobytu na wycieczce, w miejscu noclegowym, w autokarze i innych środkach 

lokomocji, przestrzegać zasad bezpieczeństwa, troszczyć się o innych uczestników wycieczki, 

pomagać sobie nawzajem, okazywać życzliwość i koleżeńskość. Zachowywać się w sposób, który 

nie spowoduje uszczerbku zdrowia swojego i współuczestników wycieczki.   

4. Zabrać ze sobą odzież, obuwie i wszelkie niezbędne rzeczy zapewniające uczestnictwo w realizacji 

programu wycieczki, bez względu na pogodę (np. śnieg, deszcz, upał). 

5. Powiadomić kierownika wycieczki o dolegliwościach mogących mieć wpływ na możliwość 

uczestniczenia w kolejnych etapach wycieczki, w szczególności wymagających zwiększonego 

wysiłku, oraz o zabranych ze sobą lekach itp. 

6. Przychodzić punktualnie na miejsce zbiórek i nie oddalać się od grupy bez uzyskania zgody 

kierownika wycieczki. 

7. Dbać o sprzęt i czystość w środkach lokomocji, w miejscach objętych zwiedzaniem oraz w miejscu 

noclegowym, a w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia sprzętu – do pokrycia kosztów naprawy. 

8. Nie spożywać alkoholu, nie palić papierosów i nie zażywać środków odurzających. 

 

 Kierownik wycieczki i opiekunowie nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zabrane  przez 

uczestników wycieczki, w szczególności kamery video, aparaty fotograficzne, biżuteria, waluty, 

telefony komórkowe. 

 W celu zapewnienia bezpiecznego powrotu do domu po zakończeniu wycieczki, rodzice lub 

opiekunowie odbierają dzieci z miejsca przyjazdu. 

 

 

 W sytuacjach wyjątkowych, spowodowanych np.: wydarzeniami losowymi w rodzinie lub 

nieprzestrzeganiem przez dziecko regulaminu wycieczki/imprezy (gdy zachodzi konieczność 

wcześniejszego ukończenia przez dziecko wycieczki/imprezy) rodzice przyjeżdżają po dziecko 

osobiście do miejsca, gdzie wycieczka/impreza jest realizowana. 

 
 

 

        Podpis uczestnika wycieczki                                                                                 Podpis rodzica 



 
  

 


