
 

 

 

 

Niezbędne rzeczy: 

 

 

Proszę ze sobą zabrać: 

- Legitymację szkolną lub paszport 

- Traperki ,adidasy lub tenisówki z grubą podeszwą, klapki pod prysznic, obuwie 

domowe, 

- Czapkę z daszkiem, kurtkę przeciwdeszczową, płaszcz foliowy, 

- Podkoszulki na każdy dzień, bieliznę, skarpetki cienkie i grubsze bawełniane, 

- 2-3 koszule lub bluzki, 1-2 swetry lub bluzy, 

- Strój kąpielowy (po uzgodnieniu z wychowawcą) 

- Ręczniki i przybory toaletowe, pidżamę, 

- Dwie pary spodni długich i krótkich, 

- Mały plecak na wycieczki  

- Prowiant na drogę, 

- Kieszonkowe na napoje, owoce, słodycze, drobne pamiątki, 

- Konieczne leki, które przyjmuje dziecko. 

 

Zasady obowiązujące na wycieczce  

- bezwzględnie podporządkowujemy się poleceniom nauczycieli i przewodnika, 

- nie wychodzimy na wycieczkę bez ciepłej odzieży, jedzenia i picia  

- w czasie marszu nie jemy, nie pijemy, nie popychamy się, 

- nie pozostawiamy po sobie śmieci, 

- nie zrywamy roślin, niczym nie rzucamy, 

- jemy podczas postojów i odpoczynku, 

- chodzimy tylko po oznakowanych szlakach, nie robimy skrótów,  

- podziwiamy piękno przyrody i krajobrazu. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
…………………………. 
Imię i nazwisko rodzica (opiekuna) 

 
…………………………..     

Adres zamieszkania rodzica (opiekuna)       

 

…………………………… 
       Telefon kontaktowy 

 

Zgoda rodziców/opiekunów na wyjazd dziecka na wycieczkę 

  

1. Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka 

.................................................................. w organizowanej przez 

szkołę wycieczce, która odbędzie się w dniach     

2. Zobowiązuję się do zapewnienia jego bezpieczeństwa w drodze pomiędzy 

miejscem zbiórki i rozwiązania wycieczki a domem oraz do pokrycia 

wszystkich kosztów związanych z udziałem w wycieczce. 

3. Zobowiązuję się do natychmiastowego odebrania z wycieczki mojego dziecka 

w przypadku znalezienia bądź zażywania niedozwolonych substancji 

(narkotyki, alkohol, papierosy) oraz gdy zachowanie dziecka zagraża zdrowiu 

lub życiu jego bądź innych uczestników wycieczki. 

4. W razie wystąpienia nagłej konieczności wyrażam zgodę na 

przeprowadzenie niezbędnych zabiegów medycznych ratujących zdrowie 

lub życie mojego dziecka. 

5. Oświadczam, ze zapoznałem się z regulaminem wycieczki 

zamieszczonym na odwrocie. 

6. Oświadczam, ze syn/córka: 

• Choruje na przewlekłe choroby,  TAK   NIE* 

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

• Zażywa na stałe leki,     TAK   NIE* 

……………………………………………………………………………….. 

• Jest uczulony/a    TAK  NIE* 

……………………………………………………………………………….. 

• Jak znosi jazdę autokarem  DOBRZE ŹLE* 

• Inne uwagi ……………………………………………………………. 

 

……………………………………………. 
                                                                                       Data i podpis rodzica lub opiekuna                                                                               
* niepotrzebne skreślić, w przypadku odpowiedzi TAK,  proszę wymienić jakie 

 

 



Regulamin wycieczki szkolnej (krajowej i zagranicznej) 
 

1. Uczestnik zobowiązany jest stosować się do postanowień, przepisów regulaminów 
obowiązujących w obiekcie zakwaterowania oraz miejscach realizacji programu 
wycieczki (m.in. przepisów przeciwpożarowych, komunikacyjnych, poruszania s ię 
w parkach narodowych, po drogach publicznych, ciszy nocnej i korzystania z 
kąpielisk) 

2. Uczestnik powinien zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny,                   
a obiekty zabytkowe i eksponaty muzealne traktować z należytym szacunkiem  

3. Uczestnik wycieczki podlega opiekunom i jest zobowiązany do wykonywania ich 
poleceń 

4. Podczas wycieczki uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów oraz 
stosowania się do poleceń opiekunów, przewodników i kierowców 

5. Uczestników obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, zażywania 
narkotyków, środków odurzających oraz napojów alkoholowych . 

6. Oddalanie się uczestnika z terenu zakwaterowania lub pobytu grupy może 
nastąpić wyłącznie za wiedzą i zgodą opiekunów. W przypadku wyjazdu 
zagranicznego uczestnicy zobowiązani są również do zachowywania się zgodnie                   
z ogólnie przyjętymi obyczajami, zasadami i zwyczajami panującymi w danym 
kraju 

7. Wszystkich uczestników wycieczki obowiązuje zachowanie nie narażające 
bezpieczeństwa własnego i innych 

8. Uczestnicy zobowiązani są do przebywania w miejscu zakwaterowania                    
w godzinach określonych przez kierownika wycieczki  

9. Cisza nocna obowiązuje w godzinach 22.00 – 6.00.  
10. Każdy uczestnik obowiązany jest dbać o swój bagaż i pieniądze oraz o porządek                        

w miejscy zakwaterowania. Ma również obowiązek dbania o mienie i wyposażenie 
miejsca, w którym przebywa. Za szkody wyrządzone przez uczestnika wycieczki 
odpowiedzialność ponosi on sam, a w przypadku ucznia niepełnoletniego, jego 
rodzice lub opiekunowie prawni. 

11.  Rodzice lub prawni opiekunowie zobowiązani są do zadbania o to, aby dziecko, 
będące uczestnikiem wycieczki zostało właściwie na nią wyposażone. Dotyczy to 
zwłaszcza ewentualnych lekarstw, legitymacji szkolnej, a także s tosownego 
obuwia i odzieży.  

12. Uczestnik naruszający  regulamin wycieczki może być wydalony z wycieczki na 
koszt rodziców (prawnych opiekunów).  

13. Uczestnik może sam dawkować sobie leki na podstawie pisemnego oświadczenia 
rodziców (prawnych opiekunów) przekazanego kierownikowi lub opiekunowi 
wycieczki przed wyjazdem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Zapoznałem (am) się z regulaminem wycieczki i jej programem: 
 

 
Lp. Imię i nazwisko Podpis Data 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zgoda rodziców/opiekunów na wyjazd dziecka na wycieczkę 

  

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka   

 

.................................................................. w organizowanej przez szkołę  

 

wycieczce do Warszawy, która odbędzie się w dniach     

 

……………………………… i której program poznałam/poznałem 

 

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

 

 

Zgoda rodziców/opiekunów na wyjazd dziecka na wycieczkę 

  

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka   

 

.................................................................. w organizowanej przez szkołę  

 

wycieczce do Warszawy, która odbędzie się w dniach     

 

…………………………… i której program poznałam/poznałem 

 

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

 

 

Zgoda rodziców/opiekunów na wyjazd dziecka na wycieczkę 

  

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka   

 

.................................................................. w organizowanej przez szkołę  

 

wycieczce do Warszawy, która odbędzie się w dniach     

 

……………………………… i której program poznałam/poznałem 

 

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


