
Szkoły Bernardyńskie 

im. o. Anastazego Pankiewicza  

ul. bł. A. Pankiewicza 15 

91-738 Łódź 

tel/fax. 042 656 11 24 

 
ZGODA - OŚWIADCZENIE RODZICÓW / OPIEKUNÓW 

 

1) Ja niżej podpisana(y) wyrażam zgodę na wyjazd mojego syna / córki …………………………..........................., 
 

( imię i nazwisko) 
 
ucznia klasy ……….. na wycieczkę szkolną do ……………………………………………………………... 
 
2) Zobowiązuję się do pokrycia pełnych kosztów wyjazdu w kwocie ………………….zł. 

 

3) Zobowiązuję się do zapewnienia bezpieczeństwa dziecku w drodze pomiędzy miejscem zbiórki i rozwiązaniem 
 
wycieczki a domem. Odbiór dziecka po rozmowie z wychowawcą. 

 

4)Biorę odpowiedzialność finansową za szkody materialne wynikające z nie przestrzegania regulaminu wycieczki 

spowodowane przez moje dziecko. 

 

5) Jednocześnie oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka pozwala na uczestniczenie w tej wycieczce. 

Informacje o dziecku: syn/córka 

 
● dobrze/źle* znosi jazdę autokarem. W przypadku choroby lokomocyjnej zobowiązuję się zaopatrzyć dziecko w środki 

umożliwiające jazdę autokarem. 

 
● Inne ważne uwagi dotyczące zdrowia dziecka (choroby przewlekłe, alergie, zażywane leki, uczulenia pokarmowe itp.) 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

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

 
* niepotrzebne skreślić 

 
6) Dane osobowe uczestnika wycieczki: 

 

- adres zamieszkania …………………………………….………………………………………………….. 

 
- telefon domowy (komórkowy rodzica) …………………………………………………………… 

 

- telefon dziecka …………………………………………………………… 

 

- data i miejsce urodzenia ………………….……………………………………………………………… 

 

- PESEL dziecka ………………………………….………………………………………………………………. 
 
 
 

 

………………........ ………………………………………… data 
 
podpis rodziców /prawnych opiekunów 



REGULAMIN UCZESTNIKA WYCIECZKI 

 

1. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do posłuszeństwa i wykonywania poleceń kierownika wycieczki oraz opiekunów. 
2. Zabrania się samowolnego oddalania od grupy. 
3. Należy przestrzegać punktualnego stawiania się w miejscach zbiórek. 
4. Wszelkie niedyspozycje trzeba zgłaszać opiekunowi; zabrania się przyjmowania leków bez wiedzy opiekuna.  
5. Zabrania się spożywania i posiadania wszelkich używek (alkohol, papierosy, narkotyki); w przypadku stwierdzenia 

posiadania ich lub spożycia, kierownik wycieczki jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia rodziców.  
6. W miejscach noclegowych należy przestrzegać wewnętrznych regulaminów ośrodków wypoczynkowych (cisza nocna, 

porządek).  
7. Należy zachowywać się stosownie do miejsca pobytu (nie krzyczeć, nie niszczyć przyrody, nie rozpalać ogniska w 

miejscach niedozwolonych).  
8. Dbać o bezpieczeństwo swoje i innych – wszystkie zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo uczestników należy 

zgłaszać kierownikowi wycieczki lub opiekunom. 
9. Kąpiel w akwenach możliwa jest tylko za zgodą i pod opieką ratownika i opiekunów.  
10. Każdy uczestnik wycieczki powinien być wyposażony w odpowiedni strój i ekwipunek (w zależności od zwiedzanego 

miejsca).  
11. Za wyrządzone szkody materialne koszty ponosi uczestnik wycieczki.  
12. Uczestnicy potwierdzają własnoręcznym podpisem fakt zapoznania się z regulaminem i zobowiązują się przestrzegać 

zawartych w nim zasad. 

 

………………………….. 
 

Data 

 

……………………………………………… 
 

podpis uczestnika 
 
 
 

 

………………………………………………. 
 

podpis rodzica/opiekuna 


