
KARTA UCZESTNIKA WYCIECZKI 

Bukowina Tatrzańska 29 – 30 VIII 2019 

 

Imię i nazwisko ucznia:.................................................................. 

Klasa …………………………………………………………….. 

Miejsce urodzenia ucznia:.............................................................. 

PESEL: .......................................................................................... 

Adres zamieszkania: ..................................................................... 

Nr telefonu Rodziców: .................................................................. 

Nr telefonu ucznia: ........................................................................ 

Informacje na temat zdrowia dziecka (np. na co dziecko jest uczulone, 

ewentualne choroby, lek wysokości, jak znosi jazdę samochodem, czy 

przyjmuje stałe leki itp.) 
 

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

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

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

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

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

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

 

 

 

......................  ...................  ………........................ 
  miejscowość          data   podpis Rodzica 

ZGODA – OŚWIADCZENIE RODZICÓW (OPIEKUNÓW) 

 

Ja niżej podpisana(y) wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka 

 

…………………………………………………………………. 

imię i nazwisko ucznia 

 

w organizowanej przez szkołę wycieczce do Bukowiny Tatrzańskiej , która 

odbędzie się w dniach 29- 30 sierpnia 2019 r. Akceptuję regulamin wycieczki 

i jej program oraz oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka pozwala na 

uczestniczenie w tej wycieczce. Zobowiązuję się do zapewnienia 

bezpieczeństwa dziecku w drodze pomiędzy miejscem rozpoczęcia 

i zakończenia wycieczki a domem oraz pokrycia kosztów związanych 

z udziałem w wycieczce. Biorę odpowiedzialność finansową za szkody 

spowodowane przez moje dziecko i zobowiązuję się do odebrania dziecka 

z miejsca pobytu w czasie wycieczki, o ile naruszy ono regulamin wycieczki, 

przepisy statutu szkoły lub będzie dezorganizowało przebieg wycieczki. 

Wyrażam zgodę na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zabiegów lub 

operacji w stanach zagrażających życiu lub zdrowiu mojego dziecka. 

 

......................  ...................  ………........................ 
  miejscowość          data   podpis Rodzica 

 

OŚWIADCZENIE UCZNIA 

Ja niżej podpisana(y) 

 

……………………………………………………………….. 

imię i nazwisko ucznia 
 

oświadczam, że zapoznałam(-em) się z planem wycieczki i treścią 

regulaminu wycieczki i zobowiązuję się przestrzegać regulaminu oraz 

obowiązków ucznia wynikających ze statutu szkoły. W szczególności do 

wypełniania poleceń opiekunów, przestrzegania zasad bezpieczeństwa, 

zakazu spożywania alkoholu, palenia tytoniu, zażywania środków 

odurzających. 

 

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

  

miejscowość          data   podpis ucznia



REGULAMIN WYCIECZKI DO BUKOWINY TATRZAŃSKIEJ 

29-30 VIII 2019 

 

Statut Szkoły określa prawa i obowiązki ucznia zarówno w czasie pobytu w szkole jak i czasie wycieczek 

szkolnych. W czasie wycieczki szkolnej każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego 

regulaminu, przepisów ruchu drogowego, regulaminów dotyczących odwiedzanych miejsc, zasad 

bezpieczeństwa i innych zasad wynikających z przepisów lokalnych. 

 

Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do: 

1. Zachowywania się w sposób zdyscyplinowany. 

2. Kulturalnego odnoszenia się do opiekunów, innych uczestników wycieczki i innych osób. 

3. Stosowania się do poleceń wydawanych przez opiekunów i przewodników. 

4. Dbania o dobre imię własne i szkoły. 

5. Przestrzegania zasad wyglądu i odpowiedniego ubioru. 

6. Nieoddalania się od grupy bez uprzedniego zgłoszenia opiekunowi i uzyskania od niego zezwolenia. 
(W wypadku zgubienia się, należy zatrzymać się w miejscu, w którym straciło się kontakt z grupą i skontaktować się 

telefonicznie z jednym z uczestników wycieczki lub czekać na opiekuna.) 
7. Przestrzegania przepisów ruchu drogowego i zachowania ostrożności na ulicach i w miejscach,  

w których może grozić jakiekolwiek niebezpieczeństwo. 

8. Stosowania zasad bezpieczeństwa i szczegółowych ustaleń w zależności od miejsca pobytu. 

9. Zgłaszania opiekunom informacji o wszystkich zagrożeniach mających wpływ na bezpieczeństwo 

uczestników. 

10. Traktowania z należytym szacunkiem obiektów zabytkowych i eksponatów muzealnych. 

11. Nieśmiecenia, nieniszczenia zieleni, niepłoszenia zwierząt, niehałasowania. 

12. Zgłoszenia opiekunowi zastane usterki i zniszczenia po zakwaterowaniu w pokojach. 

13. Ponoszenia kosztów za spowodowane zniszczenia lub uszkodzenia. 

14. Postępowania w miejscach noclegowych zgodnie z obowiązującym tam regulaminem. 

15. Przestrzegania godzin ciszy nocnej. 

16. Przebywania w przydzielonych na nocleg pokojach w godzinach ciszy nocnej. 

17. Przestrzegania bezwzględnego zakazu spożywania alkoholu, palenia tytoniu i zażywania środków 

odurzających. 

18. Nieprzyjmowania leków bez konsultacji z opiekunem. 

19. Zgłaszania wszelkich symptomów złego samopoczucia, urazów, wypadków. 

 

 

Za nieprzestrzeganie regulaminu uczeń może być ukarany zgodnie z przepisami szkoły. W przypadku uczniów 

łamiących zasady regulaminu lub dezorganizujących przebieg wycieczki możliwe jest wcześniejsze 

zakończenie wycieczki dla tych uczniów. Decyzję podejmuje kierownik wycieczki po konsultacji z opiekunami 

i Dyrekcją szkoły. Rodzic jest zobowiązany do odebrania dziecka z miejsca pobytu w czasie wycieczki. 

 


