
Zgoda rodziców/prawnych opiekunów na udział w wycieczce 

(klasa IV,V,VII) 

 

………………………………………… 
imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka .................................................................................. 

w  obozie integracyjnym                                imię i nazwisko dziecka oraz klasa  

do Wdzydz Kiszewskich  w dniach  04.09.-06.09.2018 r. wg przedstawionego harmonogramu.  

Jednocześnie oświadczam, że moje dziecko jest zdrowe i nie ma żadnych przeciwwskazań do 

udziału w wycieczce.  

Inne istotne informacje, które rodzice/prawny opiekun chce przekazać organizatorowi 

wycieczki (prosimy wpisać  informacje dotyczące  alergii, uczuleń, nietypowych zachowań, 

diet, stale przyjmowanych lekarstw; jak dziecko znosi jazdę autokarem itp. – w razie choroby 

lokomocyjnej prosimy zapewnić dziecku odpowiednie lekarstwa)   

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

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

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

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

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

Zobowiązuję się do zapewnieniu dziecku bezpiecznego dotarcia i powrotu na i z miejsca zbiórki 

oraz  do osobistego odebrania dziecka i poinformowania wychowawcy o tym fakcie po 

zakończonej wycieczce z Pl. św. Andrzeja 2 w Gdyni Obłużu. 

Miejsce zbiórki: Pl. św. Andrzeja 2 (plac przed szkołą),  godz. 7.40 

Miejsce zakończenia wycieczki: Pl. św. Andrzeja 2 (plac przed szkołą), godz. ok. 15.00. 

 

Wyrażam zgodę na podejmowanie decyzji związanych z leczeniem, hospitalizacją i zabiegami 

chirurgicznymi, w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia mojego dziecka przez kierownika 

lub opiekunów w czasie trwania wycieczki. 

Wyrażam zgodę na pokrycie ewentualnych szkód wyrządzonych przez moje dziecko w 

trakcie trwania wycieczki. 

Zobowiązuję się do natychmiastowego odebrania z wycieczki mojego dziecka w przypadku 

znalezienia bądź zażywania przez niego niedozwolonych substancji oraz gdy zachowanie 

dziecka zagraża zdrowiu lub życiu jego bądź innych uczestników wycieczki. 

Oświadczam, iż zapoznałem się i akceptuję:  

 Harmonogram wycieczki  

 Regulamin Wycieczki. 

 

……………………………..               ......................................................................................... 
                    data                                                           podpis rodziców/opiekunów prawnych 

 

 

 



REGULAMIN WYCIECZKI 

obowiązujący uczniów Zespołu Szkół Katolickich w Gdyni 

 

1. Bezwzględnie przestrzegać poleceń wychowawców w zakresie organizacji, dyscypliny i 

bezpieczeństwa podczas wycieczki. 

2. Dokładnie znać miejsce przebywania wycieczki (adres, telefon). 

3. Przestrzegać zasad BHP, ppoż., porządku dnia i regulaminu ośrodka. 

4. Na wycieczce, jak i w rejonie zakwaterowania, nie wolno używać substancji zakazanych 

(alkohol, papierosy, narkotyki, dopalacze, tabaka itp.) oraz obowiązuje zakaz wnoszenia 

materiałów pirotechnicznych i innych niebezpiecznych przedmiotów lub ich atrap. Zakaz 

dotyczy także wnoszenia oraz posiadania atrap w/w, które stwarzają wrażenie zamiaru 

używania ich. 

5. Nie oddalać się z miejsca zakwaterowania bez zgody wychowawcy. 

6. Nie opuszczać terenu przebywania w ramach granic ustalonych przez wychowawcę i podanych 

do wiadomości każdego uczestnika wycieczki. 

7. Dbać o higienę osobistą oraz porządek w miejscu zakwaterowania. 

8. Wyjście na posiłki następuje w ustalonych godzinach i tylko grupowo. 

9. Dbać o kulturę osobistą – „dobre imię Polaka” – podczas przebywania na wycieczce, podczas 

posiłków, przejazdów, kąpieli itp. 

10. Nie niszczyć – demolować powierzonego mienia (w razie stwierdzenia powyższego zostaną 

wyciągnięte konsekwencje finansowe i dyscyplinarne). 

11. Pomagać i opiekować się młodszymi kolegami i koleżankami. 

12. Rzeczy wartościowe zdać do depozytu. 

13. Każdorazowo po wyjściu z rejonu zakwaterowania oddawać klucze w recepcji lub miejscu 

ustalonym przez wychowawcę. 

14. Nie wsiadać i wysiadać z autokaru bez wyraźnego polecenia wychowawcy. 

15. Przed wyjściem z hotelu lub domku campingowego sprawdzać porządek, zamknięcie okien oraz 

nie zostawiać włączonego światła, urządzeń grzewczych (kategorycznie zabrania się używania 

grzałek). 

16. Nie zostawiać rzeczy osobistych, w tym środków pieniężnych, bez odpowiedniego 

zabezpieczenia. 

17. W każdym domku lub pokoju mogą przebywać tylko osoby zakwaterowane (uczestnicy 

wycieczki) – nie wolno wprowadzać osób postronnych (obcych). 

18. Nie rozpalać ognisk bez uzyskania pozwolenia wychowawców, zabronione jest organizowanie 

ich w miejscach do tego nieprzeznaczonych. 

19. Znać miejsca rozmieszczenia środków ppoż. W razie zauważenia pożaru natychmiast 

powiadomić wychowawcę lub kierownika. 

20. Nie wolno spożywać środków spożywczych nieznanego pochodzenia. 

21. Nie dotykać zwierząt. 

22. Dbać o powierzony sprzęt sportowy. 

23. Nie oddalać się samodzielnie bez zgody wychowawcy. 

24. Jakiekolwiek kradzieże będą surowo karane, włącznie z usunięciem z wycieczki i 

powiadomieniem organów ścigania. 

25. O wszelkich dolegliwościach zdrowotnych natychmiast powiadomić wychowawcę lub 

kierownika wycieczki. 

26. Znam zasady poruszania się po drogach; regulamin transportu i kąpieli. 

*Oświadczam, iż zapoznałem/ zapoznałam się i akceptuję Regulamin Wycieczki.   

 

                                                ………………………………… 
                                                        czytelny podpis ucznia 


