
           Terespol, dnia ...................................................... 

 

........................................................ 
         imię i nazwisko 

....................................................... 
adres 

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

tel. _________________________ 

 

 

UPOWAŻNIENIE 
 

Upoważniam kierownika wycieczki szkolnej ............................................................................ 
                                                    imię i nazwisko kierownika wycieczki 

do opieki nad moim synem / córką
*
 ............................................................................................ 

                                          imię i nazwisko dziecka 

w czasie wycieczki oraz do korzystania z usług służby zdrowia  

i podejmowania decyzji dotyczących leczenia. 

       ................................................................... 
         podpis rodzica 

__________________________________________________________________________________________ 

 

ZGODA RODZICÓW 
 

Wyrażam zgodę na udział w wycieczce do ................................................................................... 

mojego syna/mojej córki ................................................................................................................ 

w terminie od .........................................................20…. r.   

Informuję, iż zapoznałem/-am się z regulaminem wycieczki i go akceptuję.  

1. Oświadczam, że nie ma przeciwskazań, aby moje dziecko wzięło udział w tego typu  

wycieczce. 

2. Biorę odpowiedzialność za rzeczy wartościowe zabrane przez moje dziecko na wycieczkę. 

3. Zgadzam się / nie zgadzam się na ewentualne podanie leków przeciw chorobie 

lokomocyjne zapewnione przez rodziców/opiekunów prawnych. 

4. Biorę odpowiedzialność za dojście dziecka na miejsca zbiórki i jego powrót do domu. 

5. Biorę odpowiedzialność finansową za szkody materialne wyrządzone przez moje dziecko 

w trakcie trwania wycieczki wynikające z nieprzestrzegania regulaminu. 

Na podstawie rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej 

„RODO”, informujemy, że: wyrażam zgodę na przetwarzanie danych wrażliwych mojego 

dziecka podczas w/w wycieczki, w tym także numerów telefonów w celu kontaktu w sprawach 

dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczych i zapewnienia bezpieczeństwa mojego dziecka. 

 

............................................., dnia ........................... 20.....r.  ............................................ 

             czytelne  podpis/y/ rodziców 

 

                                                 
*
 niepotrzebne skreślić 
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