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OŚWIADCZENIE 
 

 Wyrażam zgodę na wyjazd  mojej\mojego  córki\syna 

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

(imię i nazwisko) 
 

na wycieczkę zorganizowaną przez Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach 
 

w ramach Ferii 2016 
 

w  dniu …..................................... 

 oświadczając jednocześnie, że zapoznałam/łem się  
 

 z Regulaminem Uczestnika Wycieczki Gminnego Ośrodka Kultury  
w Pilchowicach 

 
Cel (trasa) wycieczki:   

 
…...................................................................................................... 

 
 

Wiek dziecka ….................................... 

Nazwa i adres szkoły dziecka (ubezpieczenie) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Adres zamieszkania dziecka                                                                   

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

nr tel. komórkowego prawnego opiekuna .................................................................................. 

nr tel. komórkowego dziecka …………………………………………………………………………..…………….. 

Oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka pozwala na uczestnictwo w wycieczce.  

 

Wyrażam zgodę na (nieodpłatne) rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka poprzez publikację 
zdjęć i materiałów video wykonanych w trakcie wycieczek, na wszelkich polach eksploatacji przez GOK 
w Pilchowicach i Gminę Pilchowice.  
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedstawionych przeze mnie 
dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji wycieczek w ramach Ferii 2015 - zgodnie z Ustawą 
z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz.883). 

 

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

data i czytelny podpis rodzica/opiekuna 
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REGULAMIN UCZESTNIKA WYCIECZKI 

Gminnego Ośrodka Kultury w Pilchowicach 

  

1. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do posłuszeństwa i wykonywania poleceń 

kierownika wycieczki oraz opiekunów. 

2. Zabrania się samowolnego oddalania od grupy. 

3. Należy przestrzegać punktualnego stawiania się w miejscach zbiórek. 

4. Wszelkie niedyspozycje trzeba zgłaszać opiekunowi; zabrania się przyjmowania leków 

bez wiedzy opiekuna. 

5. Zabrania się spożywania i posiadania wszelkich używek (alkohol, papierosy, 

narkotyki); w przypadku stwierdzenia posiadania ich lub spożycia, kierownik 

wycieczki jest zobowiązany do powiadomienia rodziców. 

6. W miejscach noclegowych, miejscach spożywania posiłków i miejscach zwiedzania 

należy przestrzegać wewnętrznych regulaminów ośrodków. 

7. Należy zachowywać się stosownie do miejsca pobytu (zakaz niszczenia przyrody, zakaz 

rozpalania ogniska w miejscach niedozwolonych). 

8. Dbać o bezpieczeństwo swoje i innych. 

9. Każdy uczestnik wycieczki powinien być wyposażony w odpowiedni strój i ekwipunek  

(w zależności od rodzaju wycieczki – obuwie zmienne, przebranie, okrycie 

przeciwdeszczowe, woda niegazowana, kanapka, itp). 

10. Za wszelkie szkody wyrządzone podczas wycieczek odpowiada prawny opiekun 

uczestnika wycieczki.  

11. Rodzice/prawni opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo 

dzieci do momentu wyjazdu oraz od chwili odebrania dziecka po powrocie.  

12. Uczestnicy potwierdzają własnoręcznym podpisem fakt zapoznania się z regulaminem  

i zobowiązują się przestrzegać zawartych w nich zasad, jeżeli uczestnikiem wycieczki 

jest osoba niepełnoletnia podpis składa prawny opiekun dziecka. 

Regulamin może być uzupełniane na bieżąco przez opiekuna wycieczki,  

gdy będzie tego wymagało bezpieczeństwo uczestników. 

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

                                                 data i czytelny podpis rodzica/opiekuna 


