
 

Załącznik nr 1 

ZGODA RODZICÓW NA WYJAZD DZIECKA NA WYCIECZKĘ (IMPREZĘ) 

 

A. Wyrażam zgodę na wyjazd mojego dziecka:.........................................................................  

 

na wycieczkę ................................................................................................................ .....  

/nazwa wycieczki (imprezy), miejsce, data/ 

Biorę odpowiedzialność finansową za szkody materialne wynikające z nieprzestrzegania regulaminu wycieczki 

spowodowane przez moje dziecko. 

 

B. Jednocześnie chciałbym poinformować o  okolicznościach, które mogą mieć wpływ na 

bezpieczeństwo i zdrowie ucznia na wycieczce. 

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

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

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

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

inne uwagi .................................................................................................................. ............  

  

Wyrażam zgodę na leczenie dziecka w czasie pobytu na wycieczce. 

 

C. Pesel dziecka:............................................................................................................. 

 

Prawidłowość powyższych informacji potwierdzam: .....................................................................................  

                                                                                                       (czytelny podpis rodzica / opiekuna) 

 



 

Załącznik nr 2 

REGULAMIN WYCIECZKI DLA UCZNIA 

Zachowanie człowieka w miejscach publicznych daje świadectwo o jego kulturze, może mieć 

również wpływ na bezpieczeństwo wielu osób. Dlatego 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 miejscach noclegowych postępować zgodnie z obowiązującym tam regulaminem. 

9. Przestrzegać godzin ciszy nocnej. 

Oświadczam, iż moje dziecko zostało poinformowane o regulaminie wycieczki: 

 

  



Załącznik nr 3 

 

PRELIMINARZ  WYCIECZKI  (IMPREZY) 

           I. DOCHODY 

 

Wpłaty uczestników: liczba osób ………… x koszt wycieczki ………… = ........................ zł  

 

Inne wpłaty ....................................................................................................................  

 

Razem dochody ......................................................................................................  

 

II. WYDATKI  

1. Koszt wynajmu autokaru .................................................................................................  

2. Koszt noclegu ...............................................................................................................  

3. Koszt wyżywienia ...........................................................................................................  

4. Bilety wstępu: do teatru ........................................................  

do kina ..........................................................  

do muzeum ....................................................  

inne ...............................................................  

5. Inne wydatki (jakie) .........................................................................................................  

Razem wydatki ..............................................................................................................  

Koszt na jednego uczestnika ..........................................................................................  

 

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

/podpis kierownika wycieczki/ 

 

Zatwierdzam: ..........................................................  

/pieczęć i podpis dyrektora szkoły/ 

 


