
Załącznik nr 3 do regulaminu wycieczek szkolnych w LSP 

ZGODA RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH/ PEŁNOLETNIEGO UCZNIA/  

NA WYJAZD / WYJŚCIE* 

 

1.  Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody na wyjście /  wyjazd*    na  / do *  : 

 

……………………………..………………………………………………….……..………………….… 
      (wpisać miejsce i cel) 

 w terminie…………………………………………………………………..…………………………….. 

2.  Dane osobowe uczestnika 

1. Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………………… 

2. Adres zamieszkania:……………………………………………………………………………………. 

3. Telefony: ………………………………………………………………………………………………… 
 (rodziców/prawnych opiekunów)             ( komórkowy uczestnika) 

 

4. Klasa ……..……………  

 

5. Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody* zgodę na samodzielny dojazd na miejsce zbiórki 

 

……………………………………………………………………………………….………..…………. 
(Wpisać miejsce i godzinę)  

 

6. Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody* zgodę na samodzielny powrót do domu z 

 

……………………………………………………………………………………………………………. 
(Wpisać miejsce i godzinę) 

 

7. Zobowiązuję się do pokrycia kosztów wyjazdu ………………………………………..…. 

 

8. Wyrażam zgodę na podejmowanie przez kierownika wycieczki lub opiekunów decyzji związanych z 

leczeniem, hospitalizacją i zabiegami operacyjnymi, w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia mojego 

dziecka. Jednocześnie nie znam przeciwskazań zdrowotnych do udziału mojego dziecka w wycieczce, 

uwzględniając zasady wynikające z reżimu sanitarnego i ryzyka zakażenia Coivd-19 

 

9. Jednocześnie informuję, że córka/syn/pełnoletni uczeń: 

Choruje/ nie choruje na choroby przewlekłe:  

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

Leki stale zażywane przez moje dziecko:  

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

Leki lub pokarmy, na które uczulone jest moje dziecko: 

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

Dobrze / źle znosi jazdę autokarem: ………………………………………….……………………………..… 

Inne uwagi………………………………………………………………………………………………..……. 
 

10. W sytuacji rażącego naruszenia regulaminu lub problemu zdrowotnego, zobowiązuję się  

do odebrania dziecka z miejsca pobytu.  

11. Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem wycieczki i zobowiązuję się do jego przestrzegania. 

 

 

 

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

*Skreślić niewłaściwe 



 

§ 7 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA WYCIECZKI 

1. Każdy uczestnik wycieczki / pleneru/ imprezy zobowiązany jest do:  

a) Zapoznania się z zasadami regulaminu wycieczki/ pleneru/ imprezy, obowiązującymi w ZSP w 

Dąbrowie Górniczej oraz bezwzględnie się do nich stosować. 

b) Zapoznania się z harmonogramem wycieczki oraz bezwzględnym stosowaniem się do niego. 

c) Brania udziału we wszystkich zajęciach przewidzianych w programie wycieczki/ pleneru/ imprezy.  

d) Posiadania przy sobie ważnej legitymacji szkolnej. 

e) Realizowania wszystkich poleceń kierownika i opiekunów wycieczki. 

f) Ścisłego przestrzegania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz w środkach transportu. 

g) W czasie postoju na parkingu ścisłego przestrzegania poleceń kierownika i opiekunów. 

h) Przestrzegania regulaminów obowiązujących w obiektach muzealnych, teatralnych itp. 

i) W miejscu zakwaterowania stosowania się do regulaminu placówki.  

j) Przestrzegania ciszy nocnej. 

k) Dbania o czystość, ład i porządek  w miejscach, w których się przebywa, nie hałasowania. 

l) Kulturalnego odnoszenia się do opiekunów, kolegów i innych osób. 

m) Informowania opiekunów lub kierownika o jakichkolwiek sytuacjach niebezpiecznych mogących 

zagrażać życiu lub zdrowiu uczestników wycieczki. 

n) Przestrzegania zasad reżimu sanitarnego wymaganego w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania 

się Covid-19. 

2. Uczestnikowi wycieczki/ pleneru/ imprezy zabrania się: 

a) Wdawania się w dyskusje z obcymi osobami. 

b) Bez wiedzy kierownika lub opiekunów pod żadnym pozorem oddalania się od grupy. 

c) Samowolnego opuszczania ośrodka noclegowego. 

d) Posiadania, przechowywania i używania wszelkiego rodzaju środków odurzających, alkoholu, 

papierosów itp. 

 


