
ZGODA RODZICÓW NA WYJAZD DZIECKA NA WYCIECZKĘ 

  

                                                                              miejscowość..................................., dnia ..................... 

........................................... 

(imię i nazwisko prawnego opiekuna dziecka) 

........................................... 

(adres, telefon) 

........................................... 

(nr telefonu) 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na uczestnictwo / udział mojej córki / mojego syna* 

..................................................................................., uczennicy / ucznia* klasy........................................... 

w roku szkolnym ................................. w wycieczce klasowej / szkolnej * do ............................................. 

organizowanej przez.............................................................. w terminie........................................................ 

Zobowiązuję się partycypować w kosztach wycieczki / imprezy na prawach określonych przez 

organizatora / opiekuna wycieczki* oraz pokryć ewentualne szkody wyrządzone przez moją córkę / syna.* 

Wyrażam zgodę na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zabiegów lub operacji  w stanach 

zagrażających życiu lub zdrowiu mojego dziecka. Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałam(em) się z 

regulaminem wycieczki, w związku z tym 

 zobowiązuję się do zapewnienia bezpiecznego powrotu do domu mojej córki/syna*, po zakończeniu 

wycieczki: 

a) osobiście odbieram dziecko* 

b) zezwalam na samodzielny powrót dziecka do domu jeśli wycieczka zakończy się przed 

godziną 21.00.* 

 podpunkt „b” nie dotyczy uczniów klas 0, I, II, III   

 
  ........................................................ 

podpis prawnego opiekuna ucznia 
  

  

  

* niepotrzebne skreślić 
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