
Zgoda rodziców 
 

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

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) 

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

 

w  wycieczce do ……………………………………………………………………………… 

 

w terminie …………………………………………………………………………………… 

 

Zobowiązuję się do pokrycia kosztów wycieczki w wysokości …..………… 

 

(słownie ………………………………………………………………………………………). 

Jednocześnie zobowiązuję się do zapewnienia jego bezpieczeństwa w drodze pomiędzy 

miejscem zbiórki a domem.  

……………………..…………….. dn. …………….. 20…… r. …………….…………………………………. 

   (miejscowość i data) (podpis rodzica/opiekuna prawnego)  
   

 Oświadczenie  

Imię ………………………………………………  

Nazwisko ………………………………………………  

Oświadczam, że wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na pokrycie ewentualnych szkód 

materialnych wyrządzonych przez moje dziecko  

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
w trakcie trwania wycieczki. 
  
Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na podejmowanie decyzji związanych z leczeniem, 

hospitalizacją i zabiegami operacyjnymi, w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia mojego  

dziecka przez kierownika wycieczki lub opiekunów w czasie wycieczki. Jednocześnie nie 

znam przeciwwskazań zdrowotnych do udziału mojego dziecka w wycieczce, której program i 

regulamin poznałem. 

…………………………………… dn. ……………….. 20…… r. …………….…………………………………. 

                            (miejscowość i data) (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

Regulamin wycieczki szkolnej 
 
Uczestnik wycieczki szkolnej zobowiązany jest do: 

 

1. Złożenia w określonym terminie pisemnej zgody i 

oświadczenia rodziców. 

2. Ubrania się w odzież stosowną do warunków i miejsca 

wyjazdu. 

3. Punktualnego przyjścia na miejsce zbiórki. 

4. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa ustalonych i 

omówionych przez kierownika wycieczki. 

5. Zachowywania się w kulturalny i zdyscyplinowany sposób. 

6. Stosowania się do wszystkich poleceń kierownika wycieczki 

lub opiekuna. 

7. Przestrzegania przepisów ruchu drogowego i zachowywania 

ostrożności na ulicach i w miejscach, w których może grozić 

jakiekolwiek niebezpieczeństwo. 

8. Informowania kierownika wycieczki o ewentualnych 

dolegliwościach i o wszystkich problemach mających wpływ 

na bezpieczeństwo wycieczki. 

9. Pozostawienia miejsc w których przebywał uczestnik 

wycieczki w należytym porządku. 

10. Przestrzegania regulaminu. 
 

 

W czasie wycieczki zabrania się: 

 oddalania się od grupy bez zgody kierownika wycieczki lub 

opiekuna,  

 narażania na niebezpieczeństwo siebie i innych, 

 palenia papierosów, picia alkoholu lub zażywania narkotyków. 

 

Zobowiązanie ucznia 
 
Zapoznałam/em się z regulaminem wycieczki i zobowiązuję się do 
jego przestrzegania. 
 
 
………………………………………………………………………….              ………………………..…………………………………………………………. 

                (data i podpis ucznia)                          (data i podpis rodzica/opiekuna prawnego) 


