I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Długosza w Nowym Sączu
REGULAMIN WYCIECZKI SZKOLNEJ

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO NA UDZIAŁ W WYCIECZCE

Regulamin zachowania się uczniów I Liceum podczas wycieczki szkolnej
1.

2.

3.

4.
5.

6.

Uczestnicy wycieczki mają obowiązek:
1) zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny,
2) stosować się do poleceń, zakazów i nakazów opiekunów i przewodników,
3) przestrzegać przepisów ruchu drogowego i poruszania się w grupie,
4) uczestniczyć w zajęciach przewidzianych w programie wycieczki,
5) punktualnie stawiać się w miejscach zbiórki,
6) poinformować kierownika wycieczki o ewentualnych dolegliwościach, przyjmowanych
lekach i sytuacjach niebezpiecznych,
7) przestrzegać zasad obowiązujących w miejscach zakwaterowania i godzin ciszy
nocnej,
8) pozostawiać po sobie czystość i porządek,
9) posiadać przy sobie odpowiednio ważną legitymację szkolną, dowód osobisty albo
paszport.
Podczas wycieczki uczniom nie wolno:
1) łamać regulaminu wycieczki,
2) łamać postanowień statutu szkoły i przepisów bezpieczeństwa,
3) łamać wewnętrznych regulaminów w miejscach zwiedzania, postoju lub noclegu,
4) oddalać się z miejsca, w którym przebywa grupa,
5) w czasie ciszy nocnej przebywać poza wyznaczonym miejscem do spania,
6) palić papierosów, pić alkoholu lub zażywać narkotyków lub innych środków
odurzających,
Szkoła zastrzega sobie prawo do powiadomienia rodziców (prawnych opiekunów) o
wypadkach łamania regulaminu wycieczki oraz w przypadku rażącego naruszenia
regulaminu (w szczególności pkt. 2 ppkt. 6) prawo do zażądania od rodziców osobistego
odebrania dziecka z wyjazdu w trybie natychmiastowym, na koszt własny.
Wobec uczniów naruszających dyscyplinę Dyrektor może zastosować kary statutowe.
Rodzice (opiekuni prawni) powinni:
1) pisemne poinformować kierownika wycieczki o wszelkich problemach zdrowotnych
dzieci, dawkowaniu leków oraz przeciwwskazaniach medycznych przed wyjazdem na
wycieczkę;
2) wyposażyć dziecko w sprawny sprzęt i ekwipunek niezbędny do realizacji programu
wycieczki oraz wymagane dokumenty;
3) punktualnie odebrać dziecko z miejsca zakończenia wycieczki szkolnej.
Rodzice (prawni opiekunowie) ponoszą odpowiedzialność finansową za szkody powstałe w
wyniku niewłaściwego zachowania swojego dziecka.

………………………………………………………………………….. klasa ……………….
(nazwisko i imię uczestnika wycieczki)
Ja niżej podpisany/-na wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w wycieczce
do: _____________________________ w terminie: od _____________ do ______________ .

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań, aby moje dziecko wzięło udział w tego typu wycieczce.
Zobowiązuję się do pokrycia kosztów wycieczki.
Biorę pełną odpowiedzialność za rzeczy wartościowe zabrane przez moje dziecko na wycieczkę.
W razie wypadku i choroby wyrażam zgodę na udzielenie pomocy medycznej lub leczenie
ambulatoryjne.
Biorę odpowiedzialność za dojście dziecka na miejsce zbiórki i jego powrót do domu.
Biorę odpowiedzialność finansową za szkody materialne wyrządzone przez moje dziecko w trakcie
trwania wycieczki wynikające z nieprzestrzegania regulaminu.
Wyrażam zgodę na przebadanie dziecka w kierunku używania alkoholu, narkotyków i innych środków
odurzających.
W przypadku rażącego naruszenia regulaminu zobowiązuję się do osobistego odebrania dziecka z
wycieczki.

Informuję, iż zapoznałem/-am się z regulaminem wycieczki i go akceptuję.

Telefon kontaktowy: ………………………………………………………
Inne istotne informacje, które rodzice/opiekunowie chcą przekazać organizatorowi wycieczki:
………………………………………….…………………………………………………………………………………
OŚWIADCZENIE UCZNIA

Ja niżej podpisana(y)

………………………………………………………………………
imię i nazwisko ucznia

Tel. 18 448 40 20

…….………...……….......
klasa

oświadczam, że zapoznałem/am się z programem wycieczki i treścią regulaminu wycieczki i zobowiązuję się
przestrzegać regulaminu oraz obowiązków ucznia wynikających ze statutu szkoły.
………………………………………………..…
miejscowość, data

ul. Długosza 5, 33-300 Nowy Sącz

……………………………………………………………….
(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego)

Dodatkowe informacje:

Fax 18 448 40 22

………………………………………………………..
czytelny podpis uczni

E-mail: sekretariat@dlugosz.edu.pl

