
ZGODA RODZICÓW NA WYJAZD DZIECKA NA WYCIECZKĘ/IMPREZĘ 

A. Wyrażam zgodę na wyjazd mojego dziecka na wycieczkę/imprezę do 

…………………………………… organizowaną w dniach ..................................................... 

 

B. Oświadczam, że nie widzę przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa mojego 

dziecka w w/w wycieczce/imprezie. Informuję, że syn/córka*: 

 

 Choruje na przewlekłe choroby:         TAK **                              NIE 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 Zażywa stałe leki:                                   TAK                                    NIE 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 Jest uczulony/a                                       TAK                                    NIE 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 Znosi jazdę autokarem                           ŹLE                                    DOBRZE 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 Inne uwagi: 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Wyrażam również zgodę na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zabiegów lub operacji w 

stanach zagrażających życiu lub zdrowiu mojego dziecka. 

Zobowiązuję się do odebrania mojego dziecka w godzinach podanych przez kierownika 

wycieczki/imprezy / Wyrażam zgodę na samodzielny powrót dziecka do domu po powrocie z 

wycieczki/imprezy* 

                                  ……………………………………………………………………… 

                                   data i czytelny podpis rodzica/prawnego opiekun              

C. Dane osobowe uczestnika wycieczki/imprezy: 

1. Imię i     nazwisko ……………………………................................................. 

2. Telefony ..................................................................................... 
                     Domowy/komórkowy rodziców/prawnych opiekunów/komórkowy uczestnika 

3. PESEL .............................................................................................................  

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem wycieczki/imprezy, zobowiązuję się do 

jego przestrzegania i akceptuję jego postanowienia. 

                                 ……………………………………………………………………….            

                                   data i czytelny podpis uczestnika wycieczki/imprezy*** 

*niepotrzebne skreślić 

** w przypadku odpowiedzi TAK, wymienić jakie 

*** w przypadku osoby niepełnoletniej podpisuje rodzic/prawny opiekun 
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