
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYJAZDU 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka* w wyjeździe w  dn.  19 czerwca 2021 r. i przejazd  autokarem. 

 

……………………………………      …………………………………………            …………………………… 

        (imię i nazwisko dziecka)              (pesel dziecka)    (data i miejsce urodzenia) 

                                   

Oświadczam, że znam i akceptuję harmonogram oraz regulamin wyjazdu. 

Dziecko moje nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych do wyjazdu. 

Wyrażam zgodę na podejmowanie decyzji związanych z ewentualnym leczeniem, hospitalizacją / zabiegami operacyjnymi  

w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia mojego dziecka przez kierownika lub opiekunów w czasie trwania wyjazdu. 

Potwierdzam, że dziecko jest ubezpieczone od nieszczęśliwych wypadków (polisa szkolna). 

Wyrażam zgodę na pokrycie ewentualnych szkód wyrządzonych przez moje dziecko w trakcie pobytu na wyjeździe. 

Jednocześnie zobowiązuję się do odebrania dziecka z miejsca zbiórki po zakończeniu wycieczki oraz zapewnienia bezpieczeństwa 

dziecka w drodze pomiędzy miejscem rozwiązania wyjazdu a miejscem zamieszkania. 

Akceptuje i zobowiązuje się opłacić  dziecku wyjazd. 

 
……………………………………      …………………………………………                   …………………………… 

              (miejscowość, data)           (podpis opiekuna)             (tel. opiekuna dziecka) 

 

Wraz z dzieckiem pojedzie także: 

 

1. ……………………………………      …………………………………………            …………………………… 

(imię i nazwisko)    (pesel)      (data i miejsce urodzenia) 

 

2. ……………………………………      …………………………………………            …………………………… 

(imię i nazwisko)    (pesel)      (data i miejsce urodzenia) 

 

3. ……………………………………      …………………………………………            …………………………… 

(imię i nazwisko)    (pesel)      (data i miejsce urodzenia) 

 

 

REGULAMIN UCZESTNIKÓW WYJAZDU 

 

1. Uczestnicy wyjazdu zobowiązani są okazywać sobie wzajemną życzliwość, grzeczność, szacunek. 

2. Należy bezwzględnie przestrzegać zasad BHP. 

3. Podczas podróży środkami komunikacji (autobus) obowiązuje bezwzględny zakaz otwierania okien. 

4. W autobusie, w czasie jazdy, nie wolno spożywać posiłków i pić napojów. 

5. Na wszystkie zbiórki należy przychodzić punktualnie. Każdy z uczestników wyjazdu odpowiada za swoją punktualność. 

6. W trakcie wycieczek nikt z uczniów nie wyprzedza nauczyciela prowadzącego oraz nie pozostaje w tyle za nauczycielem 

zamykającym grupę. 

7. Uczniowie nie mogą samowolnie opuszczać miejsca, gdzie przebywa aktualnie grupa. 

8. Obowiązuje zakaz palenia papierosów, spożywania alkoholu (piwa) oraz środków odurzających, samodzielnego brania leków. 

9. Uczniowie stale zażywający lekarstwa czynią  to pod nadzorem nauczyciela (opiekunom należy przekazać zamknięte  

w woreczku lekarstwa wraz z kartką stosowania leków oraz imieniem i nazwiskiem dziecka).  

10. Wszelkie koszty związane ze zniszczeniem cudzej własności ponosi uczestnik i jego rodzice. 

11. Polecenia nauczyciela, przewodnika oraz kierowców autokaru wydane w czasie wycieczki są wykonywane natychmiast. 

12. Uczestnik wyjazdu na własną odpowiedzialność zabiera cenne przedmioty. 

 

*Administratorem danych osobowych jest parafia p.w. śśw. Wojciecha i Jerzego w Zatorze, Pl. Kościuszki 3, 32-640 Zator. 

Wypełnienie oświadczenia jest równoznaczne ze zgodą na udostępnienie parafii swoich i dziecka danych osobowych. Przysługuje 

Państwu prawo wglądu, zmiany i usunięcia danych osobowych.  

 

Uwagi: 

Oświadczenie + opłacenie kosztów wyjazdu w wysokości 35 zł/os składamy w zakrystii do 13 czerwca 2021 r. 

Zbiórka w dniu wyjazdu o godz. 7.45 pod kościołem. Powrót ok. 13.00. 

 

 


