KARTA WYCIECZKI

Nazwa i adres przedszkola/szkoły/placówki: ………………………………………............................
…………………………………………………………………………………………………………
Cel wycieczki: ……………………………………………………………..………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Nazwa kraju1)/miasto/trasa wycieczki: ……………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Termin: ………………………………………………………………………………………………..
Numer telefonu kierownika wycieczki: ……………………………………………………………….
Liczba uczniów: …………………, w tym uczniów niepełnosprawnych: ……………………………
Klasa: ………………………………………………………………………………………………….
Liczba opiekunów wycieczki: ………………………………………………………………………...
Środek transportu: …………………………………………………………………………………….

____________________________
1)

Dotyczy wycieczki za granicą.

PROGRAM WYCIECZKI
Adres miejsca
Data, godzina
wyjazdu oraz
powrotu

Długość trasy
(w kilometrach)

Miejscowość

Szczegółowy program

docelowa i trasa wycieczki od wyjazdu do
powrotna

powrotu

noclegowego
i żywieniowego oraz
przystanki i miejsca
żywienia

OŚWIADCZENIE
Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa w czasie wycieczki.

Kierownik wycieczki

Opiekunowie wycieczki

…….…………………………………

1. ………………………………...…..

(imię i nazwisko oraz podpis)

2. …………………………………….
3. …………………………………….
4. …………………………………….
5. ……………….……………………
6. …………………………………….
(imiona i nazwiska oraz podpisy)

ZATWIERDZAM
………………………………………………………..
(data i podpis dyrektora przedszkola/szkoły/placówki)

Lista uczestników wycieczki
Lp.

Imię i nazwisko

Klasa

Nr telefonu do rodzica

…………………………
podpis dyrektora
ZGODA - OŚWIADCZENIE RODZICÓW / OPIEKUNÓW

1) Wyrażam zgodę na wyjazd mojego syna / córki …………………………..................., ucznia klasy …… na wycieczkę
do …............................................................ w dniu................................
2) Zobowiązuję się do pokrycia pełnych kosztów wyjazdu w kwocie ………………………..
3) Zobowiązuję się do zapewnienia bezpieczeństwa dziecku w drodze pomiędzy miejscem zbiórki
i rozwiązaniem wycieczki a domem.
4) Biorę odpowiedzialność finansową za szkody materialne wynikające z nie przestrzegania regulaminu
wycieczki spowodowane przez moje dziecko.
5) Zapoznałem/am się z regulaminem i programem wycieczki
6) Jednocześnie oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka pozwala na uczestniczenie w tej wycieczce.
Informacje o dziecku: syn/córka

1. dobrze/źle znosi jazdę autokarem.
2. Inne ważne uwagi dotyczące zdrowia dziecka (alergie, zażywane leki, uczulenia pokarmowe itp.)
……………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………

1. w przypadku choroby lokomocyjnej zobowiązuję się zaopatrzyć dziecko w środki umożliwiające
jazdę autokarem

Wyrażam zgodę na podejmowanie decyzji związanych z leczeniem lub hospitalizowaniem dziecka w przypadku
zagrożenia zdrowia bądź życia mojego dziecka przez kierownika lub opiekuna
w czasie trwania wycieczki.
7) Dane osobowe uczestnika wycieczki:
- adres zamieszkania ………………………………………………………………………..
- telefon domowy (komórkowy) ……………………………………………………………
- data i miejsce urodzenia ……………………………………………………………………
- PESEL dziecka …………………………………………………………………………….
…....................
data

………………………………
podpis rodziców /prawnych opiekunów

Regulamin wycieczki*
Każdy uczestnik wycieczki zobowiązany jest:
1. Zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny.
2. Stosować się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez
opiekunów lub przewodników.
3. Nie oddalać się od grupy bez wyraźnego zezwolenia opiekuna.
4. Przestrzegać przepisów ruchu drogowego i zachowywać ostrożność na
ulicach i w innych miejscach, w których może grozić jakiekolwiek
niebezpieczeństwo.
5. Kulturalnie odnosić się do opiekunów, kolegów i innych osób.
6. Traktować z należytym respektem obiekty zabytkowe i eksponaty
muzealne.
7. Nie śmiecić, nie niszczyć zieleni, nie płoszyć zwierząt.
8. W miejscowościach noclegowych postępować zgodnie z obowiązującym
tam regulaminem.
9. Przestrzegać godzin ciszy nocnej.
10.Dbać o czystość, ład i porządek w miejscach, w których przebywa.
11.Bezwzględnie przestrzegać zakazu palenia papierosów, picia alkoholu,
zażywania narkotyków oraz innych środków odurzających.
Wobec uczestników, którzy nie przestrzegają regulaminu i zasad przepisów
bezpieczeństwa, będą wyciągane konsekwencje zgodne z kryteriami ocen z zachowania
zawartych w statucie szkoły. W przypadku naruszenia przez ucznia punktu nr 11
zawiadamia się jego rodziców (prawnych opiekunów) oraz dyrektora szkoły. Rodzice
(prawni opiekunowie) zobowiązani są do natychmiastowego odebrania dziecka
z wycieczki.

*Regulamin można modyfikować w zależności od formy i programu wycieczki.

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem.
Lp.

Imię i nazwisko

Podpis

