
ZGODA NA WYCIECZKĘ 
Wyrażam zgodę na udział syna / córki …............................................................................... 

w wycieczce szkolnej do .................................................... w dniach .................................... 

Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań lekarskich, aby moje dziecko uczestniczyło w w/w wycieczce oraz, że zostałem poinformowany 

o możliwości odwołania wycieczki z powodu zagrożenia bezpieczeństwa (zła pogoda, inne). 

Wyrażam również zgodę na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zabiegów lub operacji w stanach zagrażających życiu lub zdrowiu 

mojego dziecka.  

Przyjmuję odpowiedzialność za szkody materialne wyrządzone przez moje dziecko. 

Zobowiązuję się do natychmiastowego odebrania z wycieczki mojego dziecka w przypadku znalezienia bądź zażywania niedozwolonych 

substancji (narkotyki, alkohol, papierosy) oraz gdy zachowanie dziecka zagraża zdrowiu lub życiu jego bądź innych uczestników 

wycieczki. 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am* się z regulaminem wycieczki. 
 

Numer telefonu kontaktowego do rodzica/opiekuna: ………………………………………………………… 

 .........................................                   ............................................................................. 
 data                                                           czytelny podpis rodziców/prawnych opiekunów 
 

 

ZGODA NA WYCIECZKĘ 

Wyrażam zgodę na udział syna / córki …............................................................................... 

w wycieczce szkolnej do .................................................... w dniach .................................... 

Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań lekarskich, aby moje dziecko uczestniczyło w w/w wycieczce oraz, że zostałem poinformowany 

o możliwości odwołania wycieczki z powodu zagrożenia bezpieczeństwa (zła pogoda, inne). 

Wyrażam również zgodę na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zabiegów lub operacji w stanach zagrażających życiu lub zdrowiu 
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Numer telefonu kontaktowego do rodzica/opiekuna: ………………………………………………………… 

 .........................................                      ............................................................................. 
 data                                                   czytelny podpis rodziców/prawnych opiekunów 
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Wyrażam zgodę na udział syna / córki …............................................................................... 
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 .........................................                       ............................................................................. 
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 Dane osobowe uczestnika 



1. Imię i nazwisko …………………………………………………………………………….. 

2. Adres zamieszkania:……………………………………………………………………… 

3. Telefony: ……………………………………                            …………………………………………… 

domowy rodziców/prawnych opiekunów            komórkowy uczestnika 

 

4. PESEL:__  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __ 

 

5. Klasa ………………  

 

Prawidłowość powyższych informacji potwierdzam …………………………………………… 

data i czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem wycieczki i zobowiązuję się do jego przestrzegania 

 

______________________                                 ____________________________________ 

               data                           czytelny podpis uczestnika wycieczki 
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Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem wycieczki i zobowiązuję się do jego przestrzegania 

 

______________________                                ____________________________________ 

               data                           czytelny podpis uczestnika wycieczki  

 

 

 

 
Dane osobowe uczestnika 

1. Imię i nazwisko …………………………………………………………………………….. 
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