
 
ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW NA UDZIAL DZIECKA W WICIECZCE 

 

 

…………………………………                                                                Sianów, dnia … ………….. roku. 
Imię i nazwisko rodzica / opiekuna 
 

………………………………….. 
Adres zamieszkania 
 

………………………………… 

Telefon szybkiego kontaktu 
 

OŚWIADCZENIE 

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

 

w do Gdyni Centrum Nauki Eksperyment, która odbędzie się w dniu 10 grudnia 2016 roku. 
 
 Oświadczam, że wyrażam zgodę na pokrycie ewentualnych szkód materialnych wyrządzonych przez moje 

dziecko w trakcie trwania pielgrzymki. 

 

W wypadkach nagłych wyrażam / nie wyrażam* zgodę / zgody* na podejmowanie decyzji związanych  

z leczeniem, hospitalizacją, zabiegami operacyjnymi w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia mojego dziecka przez 

kierownika pielgrzymki lub opiekunów w czasie jej trwania. 
 
Jednocześnie informuję, że nie znam przeciwwskazań zdrowotnych do udziału mojego dziecka w pielgrzymce, 

której program i regulamin poznałem(am).  

Informuję, że syn/córka: 

- Choruje/nie choruje* na przewlekłe choroby …………………………………………………………………………. 

- Zażywa/nie zażywa* na stałe leki  ……………………………………………………………………………………… 

 - Jest uczulony(a)/ nie jest uczulony(a)*  ……………………………………………………………………………….. 

 - Dziecko choruje na chorobę lokomocyjną TAK/ NIE* ……………………………………………………………….. 

W dniu pielgrzymki zobowiązuję się doprowadzić dziecko do miejsca zbiórki przed wyjazdem,                                  

a po jej zakończeniu z miejsca jej rozwiązania do miejsca zamieszkania. 
 
Inne istotne informacje, które rodzice/opiekunowie chcą przekazać organizatorowi wycieczki (m.in. dotyczące 

zażywania leków w czasie podróży).  

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

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

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

Dane osobowe uczestnika pielgrzymki:     PESEL: ……………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania: …………………………………………………………………………………………………… 

Data i miejsce urodzenia: …………………………………………………………………………………………….... 

 

Prawidłowość powyższych informacji potwierdzam    .................................................................................................... 

Czytelny  podpis rodziców/opiekunów 

 

Zapoznałem się z regulaminem pielgrzymki i akceptuję go    .......................................................................................... 

Czytelny  podpis rodziców/opiekunów 

*niewłaściwe skreślić 



Parafia pw. Św. Stanisława Kostki w Sianowie 

 

Regulamin wycieczki – Gdynia Centrum Nauki Eksperyment 

 

Uczestnik wycieczki jest zobowiązany:  

 

1. przybyć na miejsce zbiórki o wyznaczonej godzinie, 

2. poinformować opiekuna pielgrzymki o ewentualnym złym samopoczuciu i chorobie lokomocyjnej, 

3. wykonywać polecenia oraz stosować się do nakazów i zakazów wydawanych przez kierownika, opiekunów i 

pilota pielgrzymki, 

4. w środkach transportu zająć miejsce wyznaczone przez opiekuna,  

5. w czasie jazdy nie spacerować, nie stawać na siedzeniu, nie wychylać się przez okno,  

6. nie zaśmiecać pojazdu,  

7. korzystać z urządzeń technicznych zgodnie z ich przeznaczeniem, 

8. w czasie postoju i trwania spotkania nie oddalać się od grupy bez zgody opiekuna, 

9. dbać o higienę i schludny wygląd, 

10. zachowywać się zgodnie z ogólnymi zasadami dobrego wychowania i kultury,  

11. zabrać ze sobą suchy prowiant z wyłączeniem chipsów i napojów gazowanych, 

12. pilnować swoich rzeczy osobistych, za rzeczy zgubione lub skradzione odpowiedzialność ponosi właściciel 

(zaleca się pozostawienie cennych rzeczy w domu), 

13. przestrzegać zakazu palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz innych środków 

odurzających,  

14. za szkody spowodowane przez uczestnika wycieczki odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice, 

15. o wszelkich nieprawidłowościach zauważonych w czasie wycieczki, należy natychmiast informować 

kierownika wycieczki. 

 

 

W przypadku naruszenia przez ucznia punkt 13 regulaminu zawiadamia się jego rodziców (prawnych opiekunów) oraz 

dyrektora szkoły. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do natychmiastowego odebrania dziecka z pielgrzymki.  

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Pracy, Statutu 

Szkoły oraz rozporządzeń MEN w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach i w sprawie zasad i 

warunków organizowania przez szkoły krajoznawstwa i turystyki. 

 

ZAPOZNAŁEM SIĘ Z REGULAMINEM WYCIECZKI ORGANIZOWANEJ PRZEZ PARAFIĘ PW. ŚW 

STANISŁAWA KOSTKI W SIANOWIE W DNIAU 10.12.2016 DO GDYNI – CENTRUM NAUKI EKSPERYMENT 

I ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO JEGO PRZESTRZEGANIA. 

 


