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DEKLARACJA RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA 
 
 

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

Nazwisko i imię uczestnika 

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

PESEL uczestnika 
 

Deklaruję udział mojego dziecka w wyjeździe na uroczystość beatyfikacji kard. Stefana 

Wyszyńskiego oraz matki Elżbiety Róży Czackiej, która odbędzie się 12 września 2021 roku w Warszawie 

w Świątyni Opatrzności Bożej. Oświadczam, iż zobowiązuję się do uiszczenia pełnej należności za udział 

mojego dziecka w wyjeździe w kwocie 38 zł - wpłata do 07.09.2021r. 

 Oświadczam, że zapoznałem się ze Szkolnym Regulaminem Wycieczek. 

Wyrażam zgodę na podejmowanie decyzji związanych z leczeniem, hospitalizacją i zabiegami 

operacyjnymi, w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia mojego dziecka przez kierownika lub opiekunów 

w czasie trwania wyjazdu. Jednocześnie oświadczam, że nie znam przeciwwskazań zdrowotnych do udziału 

mojego dziecka w wycieczce. 

Inne istotne informacje, które rodzice/opiekunowie chcą przekazać organizatorowi: 

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

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

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

…………………………………………………  

Telefon kontaktowy: ………………………….…….. 
 
 
 
Miejscowość: .............................. 

 
 
Data: ......................... 

Podpis rodzica/prawnego opiekuna: 
 

................................ 
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REGULAMIN UCZESTNIKA WYCIECZKI SZKOLNEJ 

1. Każdy uczestnik wycieczki powinien być wyposażony w odpowiedni strój, ekwipunek oraz 
ważną legitymację szkolną. 

2. Do autokaru wsiadamy za zgodą nauczyciela i zajmujemy wyznaczone miejsca. 
3. Podczas jazdy autokarem każdy uczestnik wycieczki siedzi na swoim miejscu, przodem do 

kierunku jazdy. Bezwzględnie zakazuje się wstawania, siadania tyłem do kierunku jazdy, 
chodzenia po autokarze. 

4. Opuszczanie autokaru odbywa się tylko za zgodą nauczyciela i pod jego opieką. 
5. Stosujemy się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez opiekunów  

i przewodników. 
6. Przestrzegamy zasad bezpieczeństwa i kultury osobistej. 
7. Punktualnie stawiamy się w miejscach zbiórek. 
8. Zabrania się samowolnego oddalania od grupy i opiekunów oraz opuszczania obiektu 

noclegowego. 
9. Podczas zwiedzania, spacerów poruszamy się zwartą grupą, nie wolno wyprzedzać 

prowadzącego nauczyciela, nadmiernie zostawać w tyle. Tempo marszu dostosowujemy do 
możliwości najsłabszego uczestnika. 

10. Informujemy opiekunów o przypadkach zagrożenia zdrowia, złym samopoczuciu, 
dolegliwościach zdrowotnych, wyrządzonych szkodach lub innych problemach związanych 
z wycieczką. 

11. Pozostawiamy w czystości i porządku miejsca, w których przebywamy podczas wycieczki. 
12. Należy zachować się stosownie do miejsca pobytu i przestrzegać regulaminów obiektów, 

w których przebywamy. 
13. W miejscu noclegowym nie wychylamy się przez okno, nie korzystamy z balkonów  

i zewnętrznych ciągów komunikacyjnych. 
14. Czas trwania ciszy nocnej określa kierownik wycieczki. W czasie jej trwania panuje cisza  

i spokój, każdy uczestnik przebywa w swoim łóżku. Wyjście z pokoju wymaga osobnego 
pozwolenia opiekuna. 

15. Po godzinie 22.00 nie korzystamy z telefonów komórkowych (wyłączamy je  
i przekazujemy opiekunom). Nieprzestrzeganie tego zalecenia skutkuje ich konfiskatą na 
czas trwania wycieczki. 

16. Wszelkiego rodzaju przedmioty wartościowe, w tym sprzęt elektroniczny, uczniowie 
zabierają na własną odpowiedzialność. 

17. Za szkody wyrządzone przez uczestnika wycieczki odpowiedzialność materialną ponoszą 
jego rodzice (prawni opiekunowie). 

18. Podczas trwania wycieczki uczestników obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu, 
palenia tytoniu i używania środków odurzających. 

19. Wobec uczestnika wycieczki, który nie przestrzega regulaminu i zasad bezpieczeństwa 
będą wyciągnięte konsekwencje zgodnie z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania oraz 
zostaną niezwłocznie powiadomieni rodzice ucznia. 

20. Po powrocie z wycieczki uczniowie pozostają pod opieką nauczyciela do momentu 
odebrania przez rodzica / opiekuna. 

21. Dbamy o dobrą atmosferę na wycieczce, by wszyscy wrócili z niej zadowoleni. 
 


