Wycieczka do ………………….
Termin…………………………..
Wyrażam zgodę na wyjazd mojego dziecka
.....................................................................................................
(imię i nazwisko)
na wycieczkę do …………………. w dniach ………………….. organizowaną przez ………(nazwa
szkoły)…………………………… przy współpracy Biura Podróży Wycieczkownia
(siedziba biura: ul. Bażyńskich 8/33, 87-100 Toruń, tel. 698-149-019, kontakt@wycieczkownia.pl,
www.wycieczkownia.pl)
Adres punktu noclegowego:……………………………………………………………………………………………..

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

9.






10.
11.
12.
13.

Zostałem pouczony o zasadach bezpieczeństwa i sposobie zachowania się w razie nieszczęśliwego wypadku.
Podczas wycieczki uczeń pozostaje pod stałą opieką wyznaczonego nauczyciela i bezwzględnie wykonuje jego polecenia.
Nie należy oddalać się od grupy bez zgody opiekuna (np. toaleta, sklep).
Paszporty/dowody przechowuje opiekun.
W przypadku zaginięcia uczeń pozostaje na miejscu zaginięcia i telefonicznie kontaktuje się z opiekunem bądź
zawiadamia policję.
Zachowania ucznia podlega zapisom Wewnętrznego Systemu Oceniania ………………………………………………………………...
Organizator – Biuro Podróży Wycieczkownia wyznacza miejsce zbiórki uczestników.
Uczestnik wycieczki odpowiada za swoje rzeczy materialne (telefon komórkowy, aparat itp.) Opiekunowie nie
ponoszą odpowiedzialności materialnej za zaginione rzeczy ucznia.
Zabrania się posiadania, rozprowadzania i używania przez ucznia wszelkich używek (papierosów, alkoholu,
narkotyków). W razie podejrzeń, że uczeń spożywał alkohol lub inne używki kierownik lub opiekun wycieczki ma prawo
przeszukać osobiste rzeczy ucznia i poddać go stosownemu badaniu na obecność danej substancji na koszt rodziców, co
jednoznacznie jest z wezwaniem policji i pogotowia.
Jeśli podczas zwiedzania miasta poruszamy się środkami komunikacji miejskiej uczestnicy zobowiązani są przestrzegać
zasad bezpieczeństwa podczas podróży oraz bezwzględnie stosować się do wskazówek opiekunów. Przestrzeganie zasad
bezpieczeństwa podczas jazdy obowiązuje także w czasie podróży autokarem do/z miejsca docelowego m.in.:

zakaz wstawania z miejsc podczas jazdy 

zachowanie ostrożności podczas wsiadania i wysiadania z autokaru 

wysiadanie i opuszczanie środków transportu tylko za zgodą opiekuna 

przekraczanie jezdni w miejscu oznaczonym 

poruszanie się w zwartym szyku jedną stroną chodnika. 
W zwiedzanych obiektach obowiązują wewnętrzne regulaminy.
Każdy uczestnik wycieczki zostaje powiadomiony o numerze telefonu opiekuna i kierownika.
Z wszelkimi problemami, zapytaniami i prośbami uczeń zwraca się do opiekuna lub kierownika wycieczki.
W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem należy konsultować się w trakcie wycieczki z opiekunem
lub kierownikiem.

W razie uznania kierownika wycieczki lub opiekuna, że dziecko wymaga konsultacji lekarskiej, wyrażam zgodę na podjęcie decyzji
związanych z leczeniem, hospitalizacją i zabiegami operacyjnymi w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia mojego dziecka.
Zobowiązuje się do pokrycia kosztów strat materialnych wyrządzonych przez dziecko.
Wyrażam/Nie wyrażam zgodę na samodzielne poruszanie się dziecka po centrach handlowych i w najbliższej okolicy głównych
zabytków i muzeów (ściśle określone miejsce i godzina zbórki)
W przypadku rezygnacji z wycieczki akceptuję warunki finansowe Biura (zgodnie z Warunkami Uczestnictwa dostępne
u nauczyciela – organizatora bądź na stronie www.wycieczkownia.pl).
Informuję, że moje dziecko przyjmuje następujące leki: ...............................................................................................
Należy je podawać: ...........................................................................................................................................

Dziecko jest uczulone na: .............................................................................................................................
Uwagi do wycieczki: .........................................................................................................................................
Akceptuję program, warunki uczestnictwa i regulamin wycieczki

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

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

(Podpis rodziców lub opiekunów prawnych)

(Podpis uczestnika wycieczki)

