
Załącznik nr 3 

Zgoda – oświadczenie rodziców/opiekunów na wycieczkę  
 
Wyrażam zgodę na udział syna / córki   ............................................................... 

w wycieczce szkolnej do ...................................................................................................... 

w dniach............................................................................................................. 

 Informuję iż zapoznałem /am się z regulaminem wycieczki i go akceptuję. 
 Biorę odpowiedzialność finansową za szkody materialne wynikające z 

nieprzestrzegania regulaminu wycieczek spowodowane przez moje dziecko. 
 W razie wypadku i choroby podczas wycieczki wyrażam zgodę na leczenie 

ambulatoryjne. 
 Biorę odpowiedzialność za dojście dziecka na miejsce zbiórki i jego powrót do 

domu.  
 Aktualny numer telefonu kontaktowego: ……………………………. 

 

Uwagi dotyczące stanu zdrowia dziecka  
 
Informuję, że syn/córka*: 

 choruje/ nie choruje* na przewlekłe choroby  

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

 zażywa/ nie zażywa* na stałe leki  

     

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

 jest uczulony(a)/ nie jest uczulony(a)*  

     

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

 dobrze/źle* znosi jazdę autokarem  

  

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

 inne uwagi  

     

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

 

………                                          …………………………………………………… 
            
data                                                                       czytelny podpis rodziców/prawnych opiekunów 

 

 
 *   - niewłaściwe skreślić 
 

 

Regulamin bezpieczeństwa i zachowania się na wycieczkach 



 
Zachowanie człowieka w miejscach publicznych daje świadectwo o jego kulturze, 

może mieć również wpływ na bezpieczeństwo wielu osób. Dlatego każdy uczestnik 
wycieczki zobowiązany jest: 

1. Zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny. 
2. Stosować się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez opiekunów 

lub przewodników. 
3. Nie oddalać się od grupy bez wyraźnego zezwolenia opiekuna. 
4. Przestrzegać przepisów ruchu drogowego i zachowywać ostrożność na 

ulicach i w innych miejscach, w których może grozić jakiekolwiek 
niebezpieczeństwo. 

5. Kulturalnie odnosić się do opiekunów,  kolegów i innych osób. 
6. Uczestniczyć w zajęciach przewidzianych w programie. 
7. Dbać o otaczające mienie, posiadany bagaż oraz własności współuczestników 

wyjazdu. 
8. Pozostawić czystość i porządek w miejscach pobytu uczestników wycieczki. 
9. Informować kierownika wycieczki o ewentualnych wypadkach, wyrządzonych 

szkodach lub innych problemach związanych z wycieczką. 
10. Przestrzegać przepisów obowiązujących w miejscach noclegowych, w czasie 

jazdy autobusem, pociągiem lub innymi środkami komunikacji oraz zwiedzania 
. 

11. Podczas wycieczki nie wolno palić papierosów, pić alkoholu i stosować 
innych używek. 

12. Mieć przy sobie legitymację szkolną. 
13. Poinformować kierownika lub opiekunów wycieczki o ewentualnych 

dolegliwościach i stosowanych lekach. 
 

Uczestnicy potwierdzają własnoręcznym podpisem fakt zapoznania się 
z regulaminem i zobowiązują się przestrzegać zawartych w nich zasad. 
W razie nieprzestrzegania regulaminu wobec uczestnika wycieczki zostaną 
zastosowane kary przewidziane Statutem Szkoły, ponadto Rodzice zostaną 
natychmiast poinformowani o drastycznym złamaniu zasad zachowania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ………………………………………… 

                                                                                            czytelny podpis rodziców/prawnych opiekunów 
 

 
 
 
 



 

Zgoda – oświadczenie rodziców/opiekunów na wycieczkę  

 

Wyrażam zgodę na udział syna / córki   .......................................................... 

w wycieczce szkolnej do 

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

w dniach............................................................................................................. 

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

 Biorę odpowiedzialność finansową za szkody materialne wynikające z 

nieprzestrzegania regulaminu wycieczek spowodowane przez moje 

dziecko. 

 W razie wypadku i choroby podczas wycieczki wyrażam zgodę na leczenie 

ambulatoryjne. 

 Biorę odpowiedzialność za dojście dziecka na miejsce zbiórki i jego 

powrót do domu.  

 Aktualny numer telefonu kontaktowego: ……………………………. 

 

Uwagi dotyczące stanu zdrowia dziecka  

Informuję, że syn/córka*: 

 choruje/ nie choruje* na przewlekłe choroby  

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

 zażywa/ nie zażywa* na stałe leki  

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

 jest uczulony(a)/ nie jest uczulony(a)*  

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

 dobrze/źle* znosi jazdę autokarem  

  

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

 inne uwagi  

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

 

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

data                                                  czytelny podpis rodziców/prawnych opiekunów 
 

 

 *   - niewłaściwe skreślić 

 

 

 

 

 

Regulamin bezpieczeństwa i zachowania się na wycieczkach 

 

Zachowanie człowieka w miejscach publicznych daje świadectwo o jego 

kulturze, może mieć również wpływ na bezpieczeństwo wielu osób. Dlatego każdy 

uczestnik wycieczki zobowiązany jest: 

1. Zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny. 

2. Stosować się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez 

opiekunów lub przewodników. 

3. Nie oddalać się od grupy bez wyraźnego zezwolenia opiekuna. 

4. Przestrzegać przepisów ruchu drogowego i zachowywać ostrożność na 

ulicach i w innych miejscach, w których może grozić jakiekolwiek 

niebezpieczeństwo. 

5. Kulturalnie odnosić się do opiekunów,  kolegów i innych osób. 

6. Uczestniczyć w zajęciach przewidzianych w programie. 

7. Dbać o otaczające mienie, posiadany bagaż oraz własności 

współuczestników wyjazdu. 

8. Pozostawić czystość i porządek w miejscach pobytu uczestników 

wycieczki. 

9. Informować kierownika wycieczki o ewentualnych wypadkach, 

wyrządzonych szkodach lub innych problemach związanych z wycieczką. 

10. Przestrzegać przepisów obowiązujących w miejscach noclegowych, w 

czasie jazdy autobusem, pociągiem lub innymi środkami komunikacji oraz 

zwiedzania . 

11. Podczas wycieczki nie wolno palić papierosów, pić alkoholu i stosować 

innych używek. 

12. Mieć przy sobie legitymację szkolną. 

13. Poinformować kierownika lub opiekunów wycieczki o ewentualnych 

dolegliwościach i stosowanych lekach. 

Uczestnicy potwierdzają własnoręcznym podpisem fakt 

zapoznania się z regulaminem i zobowiązują się przestrzegać zawartych w 

nich zasad. 

W razie nieprzestrzegania regulaminu wobec uczestnika wycieczki zostaną 

zastosowane kary przewidziane Statutem Szkoły, ponadto Rodzice zostaną 

natychmiast poinformowani o drastycznym złamaniu zasad zachowania. 

 

……….……………………………………… 

                                                        czytelny podpis rodziców/prawnych opiekunów

 


