
ZGODA RODZICÓW

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna ……………………………………...…………………………………………………….

Telefon kontaktowy …………………………………………………………….PESEL ucznia ……………………...........................……..

Zezwalam mojemu dziecku ………..............................……………………………………………………

na udział w ................................................................, organizowanej przez Zespół Szkół w Wierzawicach 

w terminie ..............-............. 20....... r.

Jednocześnie oświadczam, że nie widzę przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa mojego dziecka w w/w 
wycieczce. Zgadzam się na przeprowadzenie niezbędnych zabiegów i hospitalizację dziecka w sytuacji zagrożenia 
zdrowia lub życia. 
Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem wycieczki.
Zobowiązuję się do punktualnego przyprowadzenia dziecka na zbiórkę, jak i do odebrania go po zakończonej 
wycieczce. 

Podpis rodziców/opiekunów

INFORMACJA
Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926) przyjmuję do wiadomości, że:
• Administratorem danych jest Zespół Szkół w Wierzawicach z siedzibą Wierzawice 396 37-300 Leżajsk, 
• dane będą przetwarzane wyłączenie w celu realizacji obowiązku nauczania,

dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa, 
• przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania,
• dane podaję obowiązkowo zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz aktami wykonawczymi dot. realizacji obowiązku szkolnego oraz organizacji 

nauki religii.

ZGODA RODZICÓW

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna ……………………………………...…………………………………………………….

Telefon kontaktowy …………………………………………………………….PESEL ucznia ……………………...........................…….

Zezwalam mojemu dziecku ………..............................…………………………………………………….

na udział w ................................................................, organizowanej przez Zespół Szkół w Wierzawicach 

w terminie ..............-............. 20....... r.

Jednocześnie oświadczam, że nie widzę przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa mojego dziecka w w/w 
wycieczce. Zgadzam się na przeprowadzenie niezbędnych zabiegów i hospitalizację dziecka w sytuacji zagrożenia 
zdrowia lub życia. 
Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem wycieczki.
Zobowiązuję się do punktualnego przyprowadzenia dziecka na zbiórkę, jak i do odebrania go po zakończonej 
wycieczce. 

Podpis rodziców/opiekunów

INFORMACJA
Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926) przyjmuję do wiadomości, że:
• Administratorem danych jest Zespół Szkół w Wierzawicach z siedzibą Wierzawice 396 37-300 Leżajsk, 
• dane będą przetwarzane wyłączenie w celu realizacji obowiązku nauczania,

dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa, 
• przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania,
• dane podaję obowiązkowo zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz aktami wykonawczymi dot. realizacji obowiązku szkolnego oraz organizacji 

nauki religii.



Regulamin wyjazdu na wycieczkę szkolną

Organizatorem wycieczki jest Szkoła, stąd aż do momentu zakończenia obowiązują na niej reguły 
wycieczek szkolnych a w szczególności:
1. należy słuchać poleceń opiekunów, w czasie podróży kierowcy pojazdu, oraz opiekunów.
2. po przyjeździe na miejsce nie wolno oddalać się od grupy
3. zabrania się samowolnego odłączania od grupy podczas pobytu na wycieczce
4. należy kulturalnie odnosić się do opiekunów, kolegów, koleżanek i innych osób
5. w czasie wycieczki obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych, palenia tytoniu a także 

używania słów wulgarnych.
6. należy bezwzględnie przestrzegać czasu i miejsca wyznaczonych zbiórek
7. należy dbać o zdrowie własne oraz innych uczestników wycieczki stosując zasadę wzajemnej 

pomocy
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