
________________________________ 
 imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna 

________________________________ 
 nr. tel. rodzica/prawnego opiekuna 

 

 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW 

UCZESTNIKA WYCIECZKI 

 

Ja niżej podpisany wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki* _______________________________ 

ucznia/uczennicy* klasy _____ w wycieczce szkolnej do _____________________________________, 

która odbędzie się w dniach/dniu* _________________________, organizowanej przez Szkołę 

Podstawową nr 56/ Gimnazjum nr 81 w Krakowie*.  

Zobowiązuję się do zapewnienia bezpieczeństwa dziecku w drodze pomiędzy miejscem zbiórki  

i rozwiązaniem wycieczki a domem oraz pokrycia kosztów związanych z udziałem w wycieczce mojego 

dziecka. 

Wyrażam zgodę na udzielenie pomocy medycznej i podejmowanie decyzji związanych z leczeniem, 

hospitalizacją i zabiegami operacyjnymi, w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia mojego dziecka 

___________________________________, przez kierownika lub opiekunów w czasie trwania  

wycieczki. 

Oświadczam, że moje dziecko nie ma przeciwskazań zdrowotnych do udziału w wycieczce. 

Oświadczam, że zostałem/zostałam* zapoznany/zapoznana* z regulaminem i harmonogramem 

wycieczki. 

Biorę pełną odpowiedzialność za zachowanie mojego dziecka podczas wycieczki oraz wyrażam zgodę 

na pokrycie ewentualnych szkód wyrządzonych przez moje dziecko w trakcie trwania wycieczki. 

Zobowiązuje się do natychmiastowego odebrania z wycieczki mojego dziecka w przypadku znalezienia 

bądź zażywania niedozwolonych substancji (narkotyki, alkohol, papierosy) oraz gdy zachowanie 

dziecka zagraża zdrowiu lub życiu jego bądź innych uczestników wycieczki, czyli narusza ono regulamin 

wycieczki i przepisy statutu szkoły. 

Kraków, ___.___.20___r. _______________________________ 
  podpis rodzica/prawnego opiekuna 

* - niepotrzebne skreślić 

/imię i nazwisko uczestnika wycieczki/ 
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