
 ZGODA – OŚWIADCZENIE RODZICÓW/ OPIEKUNÓW   
Ja niżej podpisany (a) wyrażam zgodę na wyjazd mojego syna/córki…………………………………………… 
 

                                                                                    (imię i nazwisko)  
ucznia klasy …………na wycieczkę do ……………………………………… w dn. ……………………20…… r.  

 Zobowiązuję się do pokrycia pełnych kosztów wyjazdu w kwocie ……………. zł. 

 Zapoznałem/zapoznałam się z harmonogramen i regulaminem wycieczki. 

 Zobowiązuję się do zapewnienia bezpieczeństwa dziecku w drodze pomiędzy szkołą, a domem po rozwiązaniu 

wycieczki. 

 Biorę odpowiedzialność finansową za szkody materialne wynikające z nieprzestrzegania regulaminu wycieczki 

spowodowane przez moje dziecko.  
 Jednocześnie oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka pozwala na uczestniczenie w tej wycieczce. 

 W przypadku choroby lokomocyjnej zobowiązuję się zaopatrzyć dziecko w środki umożliwiające jazdę 

autokarem. 

 Wyrażam zgodę na podejmowanie decyzji związanych z leczeniem lub hospitalizowaniem dziecka w przypadku 

zagrożenia zdrowia bądź życia mojego dziecka przez kierownika lub opiekuna w czasie trwania wycieczki. 

 

………………………                                                                         ………………………………………… 
            data                                                                                                         czytelny podpis rodziców 
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