
 

OŚWIADCZENIE 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka 

………………………………………………………………………………………… 

w ………. dniowej wycieczce szkolnej  

…………………………………………………. 

organizowanej w dniach ……………………………………… 

Jednocześnie wyrażam zgodę na przeprowadzenie wszelkich 

niezbędnych zabiegów lub operacji w stanach zagrażających 

życiu lub zdrowiu mojego dziecka. 

 

Zobowiązuję się również do wpłaty ……………………. na pokrycie 

kosztów wycieczki. 

 

 

 

 

Data ………………………..               …………….………………………………….. 

           czytelny podpis rodziców lub opiekunów 

 

 

 

 

REGULAMIN WYCIECZKI DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ SIÓSTR 

FELICJANEK 

Na wycieczce bezpieczeństwo wszystkich zależy od twojej odpowiedzialności i przestrzegania przyjętych zasad: 

➢ słuchasz i wykonujesz polecenia osób, które są kierownikiem i opiekunami; 

➢ nigdy, pod żadnym pozorem na własną rękę nie oddalasz się od grupy. Wyjątkowo możesz to zrobić 
tylko po zgłoszeniu tego faktu prowadzącemu i uzyskaniu jego zgody. Zgłaszasz również swój powrót. 

➢ przestrzegasz przepisów ruchu drogowego, przepisów przeciwpożarowych i innych obowiązujących w 
danym miejscu; 

➢ w miejscu noclegowym w pokojach, na korytarzach, w jadalni, w łazience dbasz o porządek; 

➢ po ogłoszeniu ciszy nocnej nie wychodzisz z pokoju, nie przebywasz w pokojach, które zajmują twoi 
koledzy lub koleżanki, nie zapalasz światła i głośno nie rozmawiasz. Podobnie nie opuszczasz pokoju 
przed ogłoszeniem pobudki. 

➢ jesteś punktualny, tzn. o wyznaczonym czasie stawiasz się we wszystkich miejscach zbiórki, o których 
decyduje prowadzący; 

➢ dbasz o kulturę osobistą: nie słuchasz muzyki, nie rozmawiasz wtedy, gdy przewodnik opowiada. 
Kulturalnie odnosisz się do kolegów i osób starszych; 

➢ dbasz o odpowiedni na daną chwilę skromny strój; 

➢ podporządkowujesz się całkowitemu zakazowi palenia papierosów, picia alkoholu, przyjmowania 
środków odurzających, napojów energetyzujących; 

➢ nie zabierasz telefonów komórkowych i gier elektronicznych chyba, że wychowawca zadecyduje 
inaczej; na noc oddajesz wychowawcy wyłączony telefon w depozyt; 

➢ pamiętaj, że decydując się na zabranie ze sobą rzeczy wartościowych, tj. aparatów fotograficznych 
itp. tylko ty bierzesz za nie odpowiedzialność; 

➢ w przypadku rażącego naruszenia regulaminu wycieczki możesz byś odesłany do domu na koszt 
rodziców/opiekunów; 

➢ ewentualne szkody materialne wyrządzone przez dziecko w trakcie trwania wycieczki pokrywają 
rodzice/opiekunowie; 

Zapoznałem/łam się z treścią regulaminu i zobowiązuję się do jego przestrzegania. 

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

                                                                                   podpis uczestnika wyjazdu 

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

czytelny podpis rodzica/opiekuna 

Warszawa, dn……………………………………………….. 

 


