
ZGODA RODZICÓW NA WYJAZD DZIECKA DO KINA 
 

Imiona i nazwiska rodziców………………………………………... 
nr telefonu do matki …………………………………………….…… 
nr telefonu do ojca………………………………………………….... 
 

 Wyrażamy zgodę na udział syna/ córki ...............................................…………. 
ucznia/ uczennicy klasy ..………..…….w wycieczce turystyczno-krajoznawczej na trasie 

Rzepiennik Suchy-Wieliczka-Kraków w dniu 7 października 2021r. (czwartek) 

organizowany przez Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Rzepienniku Suchym.  
 

OŚWIADCZENIE 
 

1. Zobowiązuję się do pokrycia kosztów wyjazdu w wysokości 40zł. 
2. Oświadczam, że  nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału mojego dziecka 

w wycieczce, której program i regulamin poznałem(am).  
3. Wyrażam  zgodę na podejmowanie decyzji związanych z leczeniem, hospitalizacją 

i zabiegami chirurgicznymi, w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia mojego 

dziecka. 
4. Biorę odpowiedzialność za bezpieczne dojście dziecka na miejsce zbiórki i jego 

powrót do domu. 
5. W razie choroby lokomocyjnej zobowiązuję się  podać dziecku właściwy dla niego 

środek  i niezbędne dla opiekunów wycieczki informacje dotyczące stanu zdrowia 

dziecka i sposobu  postępowania. 
6. Po wycieczce*: 

 odbiorę dziecko osobiście  TAK NIE 

 upoważniam do odbioru ...................................................…… 

 dziecko może samodzielnie wrócić do domu.  
       7.    Inne istotne informacje, które rodzice/opiekunowie chcą przekazać organizatorowi    

              wycieczki: 
 Dziecko choruje na chorobę lokomocyjną TAK/ NIE. 
 Jest uczulony(a)/ nie jest uczulony(a)*……………………………………. 
 Zażywa/nie zażywa* na stałe leki …………………………………………. 
 Choruje/nie choruje* na przewlekłe choroby………………………………… 

 

................................................              ..................................................................................  
miejscowość, data                                                                 podpisy  rodziców 
*właściwe podkreślić 
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