
OŚWIADCZENIE RODZICÓW LUB PRAWNYCH OPIEKUNÓW 

UCZESTNIKA WYCIECZKI 

 

Tel. do rodziców…………….………………………do ucznia………...…… 

 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka (podopiecznego)  

....................................................... w wycieczce szkolnej krajowej/zagranicznej* 

do ......................................................... w dniach............................................ 
Jestem świadomy/świadoma, że syn/córka ponosi całkowitą odpowiedzialność za samodzielne 

uzupełnienie zaległości w związku z nieobecnością spowodowaną wyjazdem. 

Biorę pełną odpowiedzialność za jej/jego zachowanie i zobowiązuję się ponieść wszelkie koszty 

wynikające z nieprzestrzegania regulaminu wycieczki (np. zniszczenia mienia). W wyjątkowej sytuacji 

zgadzam się na kontrolę bagażu i rzeczy osobistych, o której zdecyduje kierownik i opiekunowie wycieczki. 

Wyrażam także zgodę na udzielenie pomocy medycznej w nagłych wypadkach. W przypadku nagannego 

zachowania i drastycznego złamania regulaminu wycieczki zobowiązuję się natychmiast odebrać dziecko na 

własny koszt. Biorę pełną odpowiedzialność za samodzielne przybycie mojego dziecka na miejsce rozpoczęcia 

wycieczki tj. ....................................................... oraz zobowiązuję się przejąć pełną odpowiedzialność 

za dziecko po zakończeniu wycieczki tj………………………………………………………………………..

  

opinia wychowawcy: przeciwwskazania/brak przeciwwskazań do wyjazdu ………………………. 

              
podpis wychowawcy 

 

Nr PESEL ucznia: ……………………………………. 

 

................................. , dnia .........................................   .......................................... 
        podpis rodzica/prawnego opiekuna 

UWAGI (np. zażywane leki, choroby, alergie) 
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