ZGODA RODZICÓW NA WYJAZD ZAGRANICZNY DZIECKA
A. Wyrażam zgodę na wyjazd mojego dziecka na turniej zagraniczny odbywający się w
Hamburgu (Niemcy) w dniach 7-9 grudnia 2018.
1. _____________________________

________________________________

imię i nazwisko matki/prawnego opiekuna *

czytelny podpis

2. _____________________________

________________________________

imię i nazwisko ojca/prawnego opiekuna*

czytelny podpis

Wyrażam również zgodę na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zabiegów lub
operacji w stanach zagrażających życiu lub zdrowiu mojego dziecka.
Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem wyjazdu.
B. Informuję, że syn:


choruje na przewlekłe choroby:
TAK
NIE1
…………………………………………………………………………………………………..

zażywa na stałe leki
TAK
NIE*
…………………………………………………………………………………………………..

jest uczulony
TAK
NIE*
…………………………………………………………………………………………………..

znosi jazdę autobusem
DOBRZE
ŹLE*

inne uwagi
…………………………………………………………………………………………………..
C. Dane osobowe uczestnika
1. Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………
2. Adres zamieszkania:………………………………………………………………………
3. Telefony: …………………………………………………
…………………………
rodziców/prawnych opiekunów

uczestnika

4. PESEL:__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Prawidłowość powyższych informacji potwierdzam …………………………………………
data i czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem wyjazdu i zobowiązuję się do jego
przestrzegania
_____________________
data

1

____________________________________
czytelny podpis uczestnika wycieczki

niepotrzebne skreślić; w przypadku odpowiedzi TAK, wymienić jakie.

REGULAMIN WYJAZDU DO NIEMIEC W DNIACH
7-9 GRUDNIA 2018
1. Uczestnik wyjazdu ma prawo do miłego i bezpiecznego spędzenia czasu, publicznego
prezentowania swoich poglądów, zwracania się ze wszystkimi problemami i pytaniami
do opiekunów.
2. Każdy zawodnik ma prawo do uczestniczenia w turnieju w podobnym wymiarze
czasowym oraz do zaprezentowania swoich umiejętności.
3. Każdy uczestnik ma prawo do równego traktowania przez opiekunów i oczekiwania
należytego szacunku ze strony opiekunów.
4. Uczestnik zobowiązany jest stosować się do postanowień, przepisów i regulaminów
obowiązujących w miejscu zakwaterowania oraz miejscach realizacji programu wyjazdu
(m.in. przepisów przeciwpożarowych, komunikacyjnych, poruszania się po drogach
publicznych, ciszy nocnej i korzystania z hali sportowej).
5. Uczestnik powinien być punktualny, zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i
kulturalny, a obiekty, w których przebywa traktować z należytym szacunkiem.
6. Uczestnik wyjazdu podlega opiekunom i jest zobowiązany do bezwzględnego
wykonywania ich poleceń.
7. Podczas podróży uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów podróżnych
oraz stosowania się do poleceń opiekunów.
8. Uczestnik nie może oddalać się z miejsca zakwaterowania, obiektów zwiedzanych i
miejsca rozgrywania turnieju. Jest także zobowiązany do zachowywania się zgodnie
z ogólnie przyjętymi obyczajami, zasadami i zwyczajami panującymi w danym kraju
(Niemcy).
9. Wszystkich uczestników wycieczki obowiązuje zachowanie, które nie naraża
bezpieczeństwa własnego i innych.
10. Cisza nocna obowiązuje w godzinach 22.00 – 7.00. Po godzinie 23.00 w miejscu
zakwaterowania obowiązuje cisza bezwzględna.
11. Każdy uczestnik zobowiązany jest dbać o swój bagaż i pieniądze oraz o porządek
w miejscu zakwaterowania. Ma również obowiązek dbania o mienie i wyposażenie
miejsca, w którym przebywa. Za szkody wyrządzone przez uczestnika wycieczki
odpowiedzialność ponosi on sam lub jego rodzice/opiekunowie prawni. Organizator nie
ponosi odpowiedzialności za rzeczy lub pieniądze zgubione z winy uczestnika.
12. Rodzice lub prawni opiekunowie zobowiązani są do zadbania o to, aby dziecko, będące
uczestnikiem wycieczki zostało właściwie na nią wyposażone. Dotyczy to zwłaszcza
ewentualnych lekarstw, ważnego dowodu tożsamości bądź ważnego paszportu, a także
stosownego obuwia i odzieży. Uczestnik DRASTYCZNIE nieprzygotowany do wycieczki
może być odesłany do domu nawet z miejsca zbiórki.
13. Uczestnik naruszający regulamin wyjazdu może być wydalony z wycieczki na koszt
rodziców (prawnych opiekunów). Rodzice/prawni opiekunowie zostaną również
obciążeni kosztami podróży opiekuna, który będzie eskortował ucznia.
14. Uczestnik nie może sam dawkować sobie leków. Może to robić jedynie w obecności
opiekuna.
15. Uczestnik jest zobowiązany do spożywania przygotowanych posiłków. Może jedynie
odmówić spożywania produktów, na które jest uczulony.

