ZGODA RODZICÓW(OPIEKUNÓW PRAWNYCH) NA WYJAZD DZIECKA NA WYCIECZKĘ

A. Wyrażam zgodę na wyjazd mojego syna/córki *...................................................................................................
wiek.............................., data urodzenia..........................., PESEL.............................................................................
klasa........... szkoła..................... na wycieczkę w dniu 04.07.2022r. (poniedziałek)
1) .............................................................

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

imię i nazwisko matki (opiekuna)

podpis

2).............................................................

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

imię i nazwisko ojca (opiekuna)

podpis

B. Jednocześnie informuję, że syn/córka*:




choruje/nie choruje* na przewlekłe choroby
.....................................................................................................................................................................
jest uczulony/nie jest uczulony (a)*
.....................................................................................................................................................................
dobrze/źle* znosi jazdę autobusem
.....................................................................................................................................................................

C. Dane osobowe dziecka:
adres zamieszkania....................................................................................................................................................
telefon kontaktowy do rodziców/opiekunów prawnych...........................................................................................
Prawidłowość powyższych informacji potwierdzam
......................................................................................
czytelny podpis i data
* niewłaściwe skreślić, w części B podać uzasadnienie w przypadku odpowiedzi twierdzącej

D. Wyrażam/nie wyrażam zgody* na podanie leków/przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zabiegów lub
operacji w stanach zagrażających życiu lub zdrowiu mojego dziecka
□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
□ Wyrażam zgodę na publikowanie zdjęć mojego dziecka na stronie internetowej parafii, stronie internetowej
Zgromadzenia SSpS, w lokalnych gazetach, na gazetkach ściennych w Katolickim Ośrodku Kultury, a także na
udostępnianie wizerunku mojego dziecka w prasie i telewizji.
Podpis rodzica/opiekuna prawnego

.............................................................................................................
REGULAMIN WYCIECZKI

1.
2.
3.
4.

Każdy uczestnik wycieczki zobowiązany jest zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny.
Zobowiązany jest stosować się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez opiekunów.
Nie wolno oddalać się od grupy bez wyraźnego zezwolenia opiekuna.
Należy przestrzegać przepisów ruchu drogowego i zachowywać ostrożność na ulicach, i w innych miejscach, w których
może grozić jakiekolwiek niebezpieczeństwo.
5. Należy kulturalnie odnosić się do opiekunów, kolegów i innych osób.
6. Nie wolno śmiecić w autokarze oraz na terenie zwiedzanych miejsc.
7. O wszelkich zauważonych podczas wycieczki nieprawidłowościach należy niezwłocznie poinformować opiekunów.
8. W przypadku jakichkolwiek objawów chorobowych należy powiadomić opiekuna i rodziców.
9. Opiekunowie wycieczki nie odpowiadają za rzeczy wartościowe typu: aparat fotograficzny, telefon komórkowy, tablet,
pieniądze itp. oraz inne wartościowe rzeczy zabrane przez dziecko.
10. Rodzice zobowiązują się do wyposażenia dziecka w rzeczy kąpielowe (ręcznik, strój, klapki, nakrycie głowy, itp.)
..........................................................................
podpis rodzica/opiekuna prawnego i data

