ZGODA — OŚWIADGZENIE RODZICÓW / OPIEKUNÓW
Ja niżej podpisana /ny wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka:
……………………………………………………….
Imię i nazwisko dziecka
w organizowanej przez ……………………… w wyjeździe do …………………………………
miejsce wyjazdu…………………….
który odbędzie się w dniu ……………………….Koszt wyjazdu: ………………. Wpłata do:
……………………..
Miejscem zbiórki dzieci rozpoczynającej i kończącej wyjazd jest świetlica: Zbiórka przed świetlicą o
godzinie ………….., wyjazd o godzinie …………………………
planowy powrót około godziny ……………………………..
Numer kontaktowy do rodzica/opiekuna: ………………………………….
Numer PESEL dziecka: …………………………………………………
Osoba odpowiedzialna za dziecko w czasie wyjazdu……………………………. (imię i nazwisko
opiekuna)
tel. kontaktowy …………………………..
Jednocześnie oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka pozwala na uczestniczenie w tym
wyjeździe.
Zobowiązuję się do zapewnienia jego bezpieczeństwa w drodze do miejsca zbiórki i odbioru dziecka
tj. Świetlica Wiejska …………………………..
Biorę odpowiedzialność finansową w przypadku rezygnacji dziecka w wyżej wymienionym
wyjeździe.
Biorę odpowiedzialność finansową za szkody materialne wynikające z nieprzestrzegania regulaminu
wyjazdu spowodowane przez moje dziecko.
Na wyjazd należy zabrać dobry humor, suchy prowiant (kanapki,owoce), napój (niegazowany, w
plastikowej butelce), wygodne buty, ubiór dostosowany do zmiennych warunków pogodowych.
Na wyjazd nie zabieramy chipsów i napojów gazowanych.
Jeśli dziecko źle znosi podróż proszę podać dziecku tabletkę i zaopatrzyć w nią dziecko na podróż
powrotną.
Regulamin wyjazdu:
l. Zapoznać się z zasadami regulaminu i bezwzględnie się do nich stosować.
2. Wykonywać polecenia oraz dostosować się do nakazów i zakazów wydawanych przez
organizatorów (opiekun, przewodnik).
3. Zachowywać się w sposób kulturalny i zdyscyplinowany.
4. Nie oddalać się od grupy.
5. Przestrzegać zasad poruszania się po drogach transportu zbiorowego, bezpieczeństwa pożarowego.
6. Informować opiekunów o jakichkolwiek sytuacjach niebezpiecznych mogących zagrażać zdrowiu
lub życiu uczestników wycieczki.
7. Zgłaszać opiekunowi wszelkie objawy złego samopoczucia.
8. Dbać o czystość, ład i porządek w miejscach, w których się przebywa:.
9. Kulturalnie odnosić się do opiekunów, kolegów (pomagamy sobie wzajemnie) i innych osób.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgodzie w zakresie
niezbędnym dla bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dziecka.
...............................
(dzisiejsza data)

.................. ...................................
(podpis rodzica / opiekuna)

…….........................................
(podpis uczestnika)

INFORMACJA DLA RODZICA/OPIEKUNA

Program wyjazdu do …………………….
Data wyjazdu:……………………….

Data

Godzina i program wyjazdu

Osoba odpowiedzialna za dziecko w czasie wyjazdu: ………………………………………………..
tel. kontaktowy …………………
Na wyjazd należy zabrać dobry humor, suchy prowiant (kanapki,owoce), napój (niegazowany, w
plastikowej butelce), wygodne buty, ubiór dostosowany do zmiennych warunków pogodowych.
Na wyjazd nie zabieramy chipsów i napojów gazowanych.
Jeśli dziecko źle znosi podróż proszę podać dziecku tabletkę i zaopatrzyć w nią dziecko na podróż
powrotną
Regulamin wyjazdu:
l. Zapoznać się z zasadami regulaminu i bezwzględnie się do nich stosować.
2. Wykonywać polecenia oraz dostosować się do nakazów i zakazów wydawanych przez
organizatorów (opiekun, przewodnik).
3. Zachowywać się w sposób kulturalny i zdyscyplinowany.
4. Nie oddalać się od grupy.
5. Przestrzegać zasad poruszania się po drogach transportu zbiorowego, bezpieczeństwa pożarowego.
6. Informować opiekunów o jakichkolwiek sytuacjach niebezpiecznych mogących zagrażać zdrowiu
lub życiu uczestników wycieczki.
7. Zgłaszać opiekunowi wszelkie objawy złego samopoczucia.
8. Dbać o czystość, ład i porządek w miejscach, w których się przebywa.
9,.Kulturalnie odnosić się do opiekunów, kolegów (pomagamy sobie wzajemnie) i innych osób.

