
REGULAMIN WYCIECZKI 

 

Warunkiem uczestnictwa w wycieczce organizowanej przez Centrum Kultury 

w Polkowicach, jest spełnienie następujących warunków: 

 

1. W wycieczkach organizowanych na terenie najbliższej okolicy, macierzystego  województwa i 

regionu geograficzno-turystycznego mogą uczestniczyć dzieci od lat 7. (Dz. U. MEN Nr 9 z  dnia 

16 października 1997r. Poz. 40). 

2. Wymagane dokumenty: 

• pisemna zgoda rodzica lub opiekuna na wyjazd dziecka na wycieczkę, 

• pisemne oświadczenie,  że  stan  zdrowia  dziecka  pozwala  na  uczestnictwo  

w wycieczce, 

• podpisany przez uczestnika oraz rodzica lub opiekuna regulamin wycieczki, 

• posiadanie aktualnej legitymacji szkolnej, 

• wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

3. Obowiązki uczestnika wycieczki: 

• punktualne stawienie się na wyznaczone miejsce zbiórki, 
• zapoznanie się z regulaminem wycieczki i bezwzględne przestrzeganie 

jego zasad, 

• zapoznanie się z planem i trasą wycieczki, 

• kulturalne zachowywanie się, 

• stosowanie się do wskazówek opiekunów oraz nakazów i zakazów, 

jakie w danym miejscu obowiązują, 

• wejście do autokaru oraz wszelkich obiektów tylko na wyraźne polecenie kierownika 

wycieczki lub opiekuna, 

• niezwłoczne  powiadomienie  (kierownika   lub   opiekuna   wycieczki) 

o wszelkich niedyspozycjach i nieprzewidzianych zdarzeniach, 

• zachowanie zgodne z zasadami BHP, 

• dbanie o czystość i porządek w autokarze. 

4. Zabrania się: 

• samowolnego oddalania się bez zgody i powiadomienia kierownika lub 

opiekuna wycieczki, 

• spożywania alkoholu, używania środków odurzających i palenia 

papierosów. 

 

Oświadczam, iż akceptuję powyższy regulamin oraz zapoznałem (łam) z nim moje 

dziecko. 

 

 

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

Czytelny podpis uczestnika Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

(w przypadku dzieci młodszych 

podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

Opiekunowie nie ponoszą odpowiedzialności za zgubiony lub uszkodzony  sprzęt 

(aparaty, telefony itp.) oraz pieniądze uczestników wycieczki. 

W sytuacji rażącego złamania regulaminu i przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa oraz agresji wobec innych uczestników przewiduje się 

następujące konsekwencje: telefoniczne poinformowanie rodziców lub 

prawnych opiekunów oraz możliwość usunięcia z listy kolejnej wycieczki. 

 

Organizator wycieczki zobowiązuje rodzica lub opiekuna do: 

• dokładnego zapoznania się z regulaminem wycieczki, 

• przygotowania wszystkich wymaganych dokumentów, 

• poinformowania dziecka o odpowiednim zachowaniu się 

(w autokarze, w miejscach publicznych, rezerwatach przyrody 

i muzeach), 

• zobowiązania dziecka do bezwzględnego posłuszeństwa wobec 

opiekunów wycieczki, 

• przygotowania i wyposażenia dziecka w odpowiednie 

(do miejsca i pory roku) ubranie np. nakrycie głowy, 

• przygotowania i wyposażenia dziecka w prowiant – prosimy nie 

dawać dzieciom napoi gazowanych, 

• poniesienia materialnej odpowiedzialności za wszelkie wyrządzone 

przez dziecko zniszczenia i szkody podczas wycieczki, 

• zapewnienia dziecku opieki do momentu przekazania opieki kierownikowi 

wycieczki oraz odbiór dziecka po zakończonej wycieczce, przez opiekuna 

prawnego bądź osoby pisemnie upoważnionej. 



OŚWIADCZENIE 

 

 

 
 

Wyrażam zgodę na wyjazd mojego  

 

dziecka..................................................................................... 

 

Nr PESEL……………………….. do …...................................... 

 

w dniu…..................................... 
 

 

 

 

1. Oświadczam, że zgadzam się  na  udział  mojego  dziecka  w  wycieczce odbywającej się w 

ramach zajęć organizowanych przez Centrum Kultury w Polkowicach. 

 

2. Oświadczam, że moje dziecko jest uczulone / cierpi na (w miejscu wykropkowanym poniżej 

wypisać) co nie jest przeciwskazaniem do udziału w wycieczce oraz zostało poinstruowane 

przez opiekuna jak się zachować bądź zaalarmować w momencie nasilenia objawów: 

 

 

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

 

3. Oświadczam, że jestem świadomy/-a odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych 

danych. Imiona i nazwiska rodziców/ prawnych opiekunów prawnych: 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………. 

 

Aktualny numer telefonu do szybkiej komunikacji: 

 

Matka/opiekun prawny dziecka: tel.………………………………………………………... 
 

Ojciec/opiekun prawny dziecka: tel....................................................................................... 

OŚWIADCZENIE 

 
 

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

/imię i nazwisko rodzica /opiekuna prawnego/ 
 

Wyrażam/nie wyrażam* zgody na podejmowanie decyzji związanych z leczeniem, 

hospitalizacją i zabiegami operacyjnymi, w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia mojego 

dziecka przez kierownika lub opiekunów w czasie trwania wycieczki**. Nie ma żadnych 

przeciwwskazań zdrowotnych do udziału mojego dziecka w wycieczce, której program i 

regulamin poznałem. 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

**dziecko posiada przy sobie kartę zdrowia 

 

 

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

(data i czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego) 


