REGULAMIN WYCIECZKI AUTOKAROWEJ

ZGODA RODZICÓW
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka…………………………………………………………………………….
W wycieczce – REZERWAT PRZYRODY Nadleśnictwo Czeszewo
w dniu 12.07.2018 r.
WAŻNE INFORMACJE:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Wyjazd o godz. 8:30 (zbiórka 8:15 w Bibliotece Publicznej, powrót około godz. 15:00)
Koszt wycieczki: 15 zł
Zobowiązuje się doprowadzić dziecko na miejsce zbiórki przed wyjazdem, a po zakończonej
wycieczce odebrać lub
wyrażam zgodę na samodzielne przyjście na miejsce zbiórki i samodzielny powrót dziecka do
domu
po zakończonej wycieczce1.
Dziecko choruje na chorobę lokomocyjną: TAK/NIE2
Biorę pełną odpowiedzialność za rzeczy wartościowe zabrane przez moje dziecko na wyjazd.
Biorę odpowiedzialność finansową za szkody materialne spowodowane przez moje dziecko.
Dotyczące stanu zdrowia dziecka (np. alergie) ……………………………………………………………………

*Wyrażam/nie wyrażam zgodę na podejmowanie decyzji związanych z leczeniem, hospitalizacją
i zabiegami operacyjnymi, w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia mojego dziecka przez opiekuna w czasie
trwania wycieczki. Jednocześnie nie znam przeciwskazań zdrowotnych do udziału mojego dziecka w wycieczce,
których programem i regulaminem się zapoznałem/-łam.
Wyrażam zgodę na wykorzystanie danych osobowych dziecka Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz wizerunkowych do celów kontaktowych / budowania
pozytywnego wizerunku Administratora w przestrzeni publicznej i w mediach, o ile dane takie będą ujawniane na
potrzeby wyjazdu.
Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Centrum Kultury Książ Wlkp., lub przez inne osoby na zlecenie CK wizerunku
mojego dziecka, w tym na obrót egzemplarzami, na których utrwalono ten wizerunek, oraz na zwielokrotnienie
wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie, także
wraz z wizerunkami innych osób utrwalonymi w ramach wyjazdu, materiałach służących popularyzacji działań
w zakresie edukacji kulturalnej CK poprzez rozpowszechnianie wizerunku w: mediach elektronicznych, w
szczególności stronach i internetowych, prasie, ulotkach, broszurach itp.
Numer tel. do rodzica/opiekuna ………………………………………………………………………………………………………………………………

REZERWAT PRZYRODY Nadleśnictwo Czeszewo – 12.07.2018 r.
Naszym celem jest udana, przyjemna, bezpieczna wycieczka, toteż zobowiązujemy
się przestrzegać poniższych wymagań:
1. Jesteśmy zdyscyplinowani i życzliwi. Dbamy o dobrą opnie grupy i instytucji. Dokładnie
wywiązujemy się z powierzonych zadań i obowiązków.
2. Punktualnie stawiamy się na zbiórce w wyznaczonym miejscu i odpowiednio
się zachowujemy (nie biegamy, nie oddalamy się , nie krzyczymy).
3. Pamiętamy o odpowiednim stroju i ekwipunku (w zależności od rodzaju wycieczki).
4. W czasie podróży:
•
zajmujemy wyznaczone miejsce,
•
nie przemieszczamy się i nie stoimy,
•
nie otwieramy drzwi, okien, nie ruszamy urządzeń w wyposażeniu pojazdu,
•
nie wyrzucamy przedmiotów z pojazdu, ani nie rzucamy nimi,
•
nie śmiecimy i nie hałasujemy,
5. Przemieszczamy się całą grupą, nie oddalamy się bez zezwolenia kierownika
lub opiekuna wycieczki.
6. Złe samopoczucie i wszelkie skaleczenia bezzwłocznie zgłaszamy kierownikowi
lub opiekunowi wycieczki.
7. Bezwzględnie przestrzegamy zasad dobrego wychowania.
8. Przestrzegamy przepisów bezpieczeństwa.
9. Bierzemy aktywny udział w zajęciach programowych.
10. Świadomi szkodliwości nałogów nie pijemy napojów alkoholowych, nie palimy tytoniu, nie
zażywamy środków odurzających.
Łamanie zasad zachowania się na wycieczce (głównie zakazu spożywania napojów alkoholowych,
palenia tytoniu, zażywanie środków odurzających, samowolnego oddalania się, niewłaściwego
zachowania się w miejscach publicznych, niesubordynacji) zobowiązuje kierownika wycieczki do
powiadomienia rodziców/opiekunów. Rodzice/opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za rzeczy
wartościowe zabrane na wycieczkę. Jak również ponoszą odpowiedzialność finansową za szkody
materialne wyrządzone przez dziecko.
Książ Wlkp., dnia ………………………………………..

1

……………………………………………………………..

…………………………………………………………….

podpis rodziców/opiekunów

podpis rodziców/opiekunów

Niewłaściwe skreśl

…………………………………………………………………
Podpis uczestnika wycieczki

…………………………………………………………………
Podpis rodziców/opiekunów

REGULAMIN WYCIECZKI AUTOKAROWEJ
REZERWAT PRZYRODY Nadleśnictwo Czeszewo – 10.08.2018 r.
Naszym celem jest udana, przyjemna, bezpieczna wycieczka, toteż zobowiązujemy
się przestrzegać poniższych wymagań:
1. Jesteśmy zdyscyplinowani i życzliwi. Dbamy o dobrą opnie grupy
i instytucji. Dokładnie wywiązujemy się z powierzonych zadań
i obowiązków.
2. Punktualnie stawiamy się na zbiórce w wyznaczonym miejscu
i odpowiednio się zachowujemy (nie biegamy, nie oddalamy się , nie
krzyczymy).
3. Pamiętamy o odpowiednim stroju i ekwipunku (w zależności od rodzaju
wycieczki).
4. W czasie podróży:
• zajmujemy wyznaczone miejsce,
• nie przemieszczamy się i nie stoimy,
• nie otwieramy drzwi, okien, nie ruszamy urządzeń w wyposażeniu
pojazdu,
• nie wyrzucamy przedmiotów z pojazdu, ani nie rzucamy nimi,
• nie śmiecimy i nie hałasujemy,
5. Przemieszczamy się całą grupą, nie oddalamy się bez zezwolenia
kierownika lub opiekuna wycieczki.
6. Złe samopoczucie i wszelkie skaleczenia bezzwłocznie zgłaszamy
kierownikowi lub opiekunowi wycieczki.
7. Bezwzględnie przestrzegamy zasad dobrego wychowania.
8. Przestrzegamy przepisów bezpieczeństwa.
9. Bierzemy aktywny udział w zajęciach programowych.
10. Świadomi szkodliwości nałogów nie pijemy napojów alkoholowych, nie
palimy tytoniu, nie zażywamy środków odurzających.
Łamanie zasad zachowania się na wycieczce (głównie zakazu spożywania napojów
alkoholowych, palenia tytoniu, zażywanie środków odurzających, samowolnego
oddalania się, niewłaściwego zachowania się w miejscach publicznych,
niesubordynacji) zobowiązuje kierownika wycieczki do powiadomienia
rodziców/opiekunów. Rodzice/opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za rzeczy
wartościowe zabrane na wycieczkę. Jak również ponoszą odpowiedzialność
finansową za szkody materialne wyrządzone przez dziecko.

INFORMACJA DLA RODZICÓW
Wycieczka - REZERWAT PRZYRODY Nadleśnictwo Czeszewo

dnia 12.07.2018 r.

WAŻNE INFORMACJE:
1. Wyjazd o godz. 8:30 (zbiórka 8:15 w Bibliotece Publicznej, powrót około
godz. 15:00)
2. Koszt wycieczki: 15 zł

NUMERY KONTAKTOWE DO OPIEKUNÓW WYCIECZKI:
1. Mariola Kaźmierczak

503 107 107

2. Anna Perz

500 496 579

