
ZGODA RODZICA /OPIEKUNA PRAWNEGO/ NA UDZIAŁ DZIECKA  

W TRZYDNIOWEJ WYCIECZCE KRAJOWEJ 

 

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

/imię i nazwisko rodzica / opiekuna/ 

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

/adres/ 

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

/telefon/     OŚWIADCZENIE 

 
Wyrażam zgodę na udział syna / córki ............................................................................. .w 3–dniowej wycieczce 
autokarowej Gdańsk – Gdynia - Malbork , która odbędzie się w dniach 19.10.2022-21.10.2022 (wyjazd  19 pażdziernika 2022 r. 

o godz. 8.00 spod szkoły (ul. Kwiatowa) , powrót 21 października 2021 roku( ok. godz. 20.30 ). 

 Jednocześnie biorę odpowiedzialność za dotarcie mojego dziecka na miejsce zbiórki  i jego powrót do domu. 

Oświadczam, że nie ma żadnych przeciwwskazań lekarskich, aby syn/córka  uczestniczył/a  w  ww. wycieczce . W razie wypadku 

i choroby podczas wycieczki wyrażam zgodę na leczenie ambulatoryjne. 

Inne istotne informacje, które rodzice/opiekunowie chcą przekazać organizatorowi  wycieczki 

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

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

Oświadczam, że są mi znane zasady i przepisy dotyczące uczestnictwa mojego dziecka ww. wycieczce (imprezie turystycznej).  

W przypadku stwierdzenia, że moje dziecko spożyło alkohol, narkotyki lub inne zabronione substancje lub stworzy to zagrożenie 

dla życia i zdrowia własnego lub innych uczestników, zobowiązuję się osobiście, na własny koszt, odebrać dziecko.                           

W przypadku braku takich możliwości, wyrażam zgodę na odwiezienie dziecka do domu na mój koszt przez opiekuna. 

Biorę odpowiedzialność finansową za szkody materialne wynikające z nieprzestrzegania regulaminu wycieczki spowodowane 

przez moje dziecko. 

Wyrażam zgodę na udostępnienie danych osobowych dziecka (adres, pesel), możliwość wejścia na teren zabytków, muzeów itp. 

Dane te są niezbędne do uczestnictwa w wycieczce, będą odpowiednio zabezpieczone przez organizatora. 

 

Pesel dziecka:………………………………………………… 

Data urodzenia i miejsce: ……………………………………. 

Adres: ………………………………………………………… 

 



 
BIURO PODRÓŻY I WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY - BEZPOŚREDNI ORGANIZATOR NR.KON. 0122 

 

PROGRAM WYCIECZKI DO GDAŃSKA, GDYNI  I MALBORKA  

 

 GODZ.   8:00 WYJAZD Z KROŚNIEWIC 

 GODZ. 13:00 MUZEUM II WOJNY ŚWIATOWEJ 

 GODZ. 18:00 WYJAZD DO HOTELU 

 GODZ. 18:30 PRZYJAZD DO HOTELU GREGOR W PSZCZÓŁKACH – 

ZAKWATEROWANIE, OBIADOKOLACJA, NOCLEG W HOTELU 

 

2 DZIEŃ 

 GODZ.   8:00 ŚNIADANIE 

 GODZ.   8:30 WYJAZD DO GDAŃSKA 

 GODZ. 10:00  SPOTKANIE Z PRZEWODNIKIEM, ZWIEDZANIE STAREGO MIASTA 

 DŁUGI TARG, RATUSZ GDANSKI, DWÓR ARTUSA, FONTANNA NEPTUNA, 

ZŁOTA KAMIENICA, BRAMA ZŁOTA i ZIELONA, ŻURAW, BAZYLIKA i ULICA 

MARIACKA, 

 W TYM CZASIE KRÓTKA PRZERWA NA LODY LUB Mc'DONALDS 

 GODZ. 14:30 wyjazd do Gdyni ( AKWARIUM MORSKIE i OCEANARIUM) 

 GODZ. 18:00 WYJAZD DO HOTELU 

 GODZ. 18:30 POWRÓT DO HOTEL – OBIADOKOLACJA, NOCLEG W HOTELU 

 

DZIEŃ 3 

 GODZ.   8:00 ŚNIADANIE 

 GODZ. 11:30 ZAMEK WIELKIEGO MISTRZA KRZYŻACKIEGO W MALBORKU – 

ZWIEDZANIE Z PRZEWODNIKIEM 

   Godz.14.30 – zwiedzanie  22.Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku ( z przewodnikiem) 

 GODZ. 16:00 WYJAZD DO KROŚNIEWIC 

 GODZ. 20:30 ZAKOŃCZENIE IMPREZY 

  

KOLEJNOŚĆ ZWIEDZANIA MOŻE BYĆ ZMIENIONA W ZALEŻNOŚCI OD DOSTĘPNOŚCI 

ATRAKCJI. CENA KALKULOWANA DLA 45 UCZESTNIKÓW + 3 OSOBY OPIEKI GRATIS 

 
CENA: 635 ZŁ 

 

 

 

 

        

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

/data/         /podpis rodzica / opiekuna 

Regulamin wycieczki szkolnej Gdańsk – Gdynia - Malbork w dn.   19. 10. 2022 – 21.10. 2022 
1. Uczestnicy wycieczki ( lista w załączeniu) zbierają się przy szkole ul. Kwiatowa o godz. 8.00 ,   w  dniu 19. 10.2022 , gdzie 
zostanie podstawiony autokar. 
2. Po zajęciu miejsc w autokarze opiekunowie/ kierownik sprawdzają listę obecności. 
3. Każdy uczestnik wycieczki szkolnej ma obowiązek: 
- godnie reprezentować swoim zachowaniem Liceum Ogólnokształcące Krośniewicach 
- postępować zgodnie z zasadami statutowymi szkoły 
- bezwzględnie stosować się do wszystkich poleceń kierownika wycieczki, opiekuna lub przewodnika, 
- przestrzegać zasad bezpieczeństwa podczas poruszania się środkami komunikacji zbiorowej, 
- punktualnego zgłaszania się na miejsce zbiorki znajdujące się w pobliżu szkoły, które wyznacza nauczyciel oraz powrotu z całą 
grupą do szkoły lub na miejsce zbiorki, z którego wyruszył na wycieczkę (o ile umowa pisemna z rodzicami nie stanowi inaczej), 
- kulturalnego zachowania się we wszystkich miejscach pobytu grupy takich jak: środki komunikacji zbiorowej, kina, teatry, 
muzea, galerie i in., 
- stosowania się do sygnalizacji świetlnej na ulicach/trasach wycieczki i przechodzenia tylko w oznaczonych miejscach, 
- posiadania w czasie wycieczki aktualnej legitymacji szkolnej lub dowodu osobistego tymczasowego , 
- zgłoszenia złego samopoczucia i wszelkich skaleczeń bezzwłocznie kierownikowi lub opiekunowi wycieczki. 



-zgłoszenia  problemu z chorobą lokomocyjną lub innym schorzeniem (zabranie odpowiednich lekarstw- lekarstwa nie będą 
podawane przez opiekunów wycieczki) 
- natychmiastowego zgłoszenia opiekunowi grupy zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu (zdrowiu, życiu) uczestników 
wycieczki, 
-od chwili przybycia do obiektów / miejsc publicznych stanowiących cel wycieczki podporządkować się obowiązującym tam 
regulaminom, bezwzględnie przestrzegać uwag i zasad zachowania się 
- w przypadku zagubienia się, uczestnik wycieczki ma obowiązek oczekiwania w tym miejscu, w którym spostrzegł, że odłączył 
się od grupy (jeśli to możliwe podjąć próby skontaktowania się telefonicznie z jakimś uczestnikiem wycieczki bądź 
opiekunem) lub zgłosić się do policji, straży miejskiej  i poprosić o pomoc, 
- pamiętać o odpowiednim stroju (dostosowanym do pogody) i ekwipunku , 
- w zwiedzanych miastach uczestnicy zachowują szczególną ostrożność, wykonują polecenia opiekunów, przestrzegają 
regulaminu korzystania z atrakcji turystycznych .  Nie wolno oddalać się z miejsca ulokowania grupy bez powiadomienia i zgody 
opiekunów. Należy zachowywać się kulturalnie, bezpiecznie, rozsądnie (przypadkowe znajomości)!  
-  w czasie podroży: 

 zajmować wyznaczone miejsce, zapiąć pasy bezpieczeństwa; 

 nie przemieszczać się i nie stać; 

 nie otwierać drzwi, okien, nie ruszać urządzeń w wyposażeniu pojazdu; 

  nie wyrzucać przedmiotów z pojazdu ani nie rzucać nimi; 

  nie śmiecić i nie hałasować.  

 w czasie postoju (wyłącznie na parkingu lub stacji benzynowej) zabrania się uczestnikom wycieczki: wchodzenia na jezdnię, 

przechodzenia na drugą stronę jezdni, 
4. Za wszelkie szkody spowodowane z winy uczestnika w czasie pobytu odpowiedzialność ponosi uczestnik i/lub jego opiekun 
prawny. 
5. Odpowiedzialność za zgubione rzeczy (telefony, portfele, plecaki torby itp. ponosi uczestnik wycieczki  
6. Zakazy: 
- Surowo zabrania się samowolnego oddalania od grupy uczestnikom wycieczki poza teren miejsca pobytu bez zgody 
kierownika, opiekuna wycieczki, który odpowiada za bezpieczeństwo grupy. 
- Surowo zabrania się palenia tytoniu, spożywania alkoholu i korzystania z innych używek, zarówno w czasie podroży,                          
jak i w miejscu docelowym (w razie rażącego zachowania uczestnika wycieczki na miejsce zostanie wezwana policja). 
7. Za naruszenie zasad regulaminu wycieczki uczeń poniesie konsekwencje przewidziane w obowiązującym WZO, może być 
wobec niego zastosowana kara ujęta w zapisach statutowych i regulaminie szkoły. 
8. Wycieczka może zostać przerwana bez względu na poniesione przez młodzież koszty w przypadku: 
a) powszechnej niesubordynacji uczestników wycieczki i naruszenia postanowień zawartych w punkcie 6 
b) zewnętrznych warunków uniemożliwiających dalsze prowadzenie wycieczki i/lub zagrażających bezpieczeństwu grupy 
9.  W związku z planowanym późnym powrotem uczeń może być zwolniony po zakończeniu wycieczki w innym miejscu niż  
wyznaczy nauczyciel tylko na pisemną prośbę jego rodziców(dostarczoną 5 dni wcześniej)  pod warunkiem zapewnienia opieki 
nad tym uczniem przez rodzica lub osobę pełnoletnią wskazaną przez rodzica. 
10. Niniejszy regulamin został omówiony i przedstawiony wszystkim uczestnikom wycieczki szkolnej na trasie : KROŚNIEWICE – 

Gdańsk – Gdynia – Malbork – KROŚNIEWICE. 

 

Oświadczam, że  zapoznałem/łam  się z regulaminem wycieczki. 
 
 
 
………………………………………………………   …………..…………………………………………………………… 
 Data       podpis rodzica/ opiekuna prawnego 


