
 

 

ZGODA RODZICÓW NA WYJAZD DZIECKA NALETNI OBÓZ SPORTOWY DO CETNIEWA 

 

A. Wyrażam zgodę na wyjazd mojego dziecka na obóz sportowy w OPO CETNIEWO we Władysławowie,  organizowany w dniach:  

28.06.2020 – 11.08.2020,.oraz oświadczam, że zapoznałem/am* się z regulaminem wyjazdów KS PALUCHSPORT. 

i zobowiązuję się do wypełnienia jego postanowień w p.7,8,9, jednocześnie w przypadku konieczności lub zagrożenia życia wyrażam zgodę na 

ewentualne leczenie lub hospitalizację naszego dziecka. 

 

1. __________________________ ______________________________ 

imię i nazwisko matki/prawnego opiekuna* czytelny podpis 

 

2. __________________________ ______________________________ 

imię i nazwisko ojca/prawnego opiekuna* czytelny podpis 

 

B. Dane osobowe dziecka 

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

2. Adres zamieszkania:……………………………………………………………………… 

3. Telefony: …………………………………… …………………………………………… 

domowy rodziców/prawnych opiekunów komórkowy uczestnika 

4. PESEL:__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Prawidłowość powyższych informacji potwierdzam …………………………………………… 

data i czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem wyjazdów KS PALUCHSPORT i zobowiązuję się do jego przestrzegania 

 

______________________ ____________________________________ 

                          data                                                czytelny podpis uczestnika wyjazdu 

 

REGULAMIN wyjazdów Klubu Sportowego PALUCHSPORT. 

 

1. Uczestnik zobowiązany jest stosować się do postanowień, przepisów i regulaminów obowiązujących w obiekcie zakwaterowania oraz 

miejscach realizacji programu wyjazdu.(m.in. przepisów przeciwpożarowych, komunikacyjnych, poruszania się po drogach publicznych). 

2. Uczestnik powinien zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny. 

3. Uczestnik wyjazdu podlega opiekunom i jest zobowiązany do bezwzględnego wykonywania ich poleceń. 

4. Podczas podróży uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów podróżnych oraz stosowania się do poleceń opiekunów i kierowcy. 

5. Uczestników obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, zażywania narkotyków, środków odurzających oraz napojów alkoholowych. 

6. Wszystkich uczestników wyjazdu obowiązuje zachowanie nie narażające bezpieczeństwa własnego i innych. 

7. Każdy uczestnik obowiązany jest dbać o swój bagaż i pieniądze oraz o porządek w miejscu pobytu. Ma również obowiązek dbania o mienie i 

wyposażenie miejsca, w którym przebywa. Za szkody wyrządzone przez uczestnika wyjazdu odpowiedzialność ponosi on sam, a w przypadku 

ucznia niepełnoletniego, jego rodzice lub opiekunowie prawni. 

8. Rodzice lub prawni opiekunowie zobowiązani są do zadbania o to, aby dziecko, będące uczestnikiem wyjazdu zostało właściwie na niego 

wyposażone. Dotyczy to zwłaszcza ewentualnych lekarstw oraz dokumentów podróżnych, a także stosownego obuwia i odzieży. 

9. W przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszego regulaminu lub innych regulaminów obowiązujących w miejscach realizacji 

programu, szczególnie dotyczących bezpieczeństwa oraz kultury i poszanowania godności innych osób rodzice lub opiekunowie prawni 

zobowiązani są do odebrania dziecka z miejsca pobytu na własny koszt w ciągu 24 godzin od powiadomienia przez opiekuna. 

 

 



    


