
 

 ZGODA RODZICÓW /OPIEKUNÓW/ NA UDZIAŁ DZIECKA W OBOZIE SPORTOWYM 

 
Imię i nazwisko rodzica /opiekuna/………………………………………………… 
 

Wyrażam zgodę na udział syna /córki............................................................. PESEL ……………………………….. 
 

Zamieszkałym ……………………………………………………………………………………………….. 

 

w obozie sportowym do Wałcza który odbędzie się w dniach. 30.08-07.09.2017 

       Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań lekarskich, aby syn/córka uczestniczył/a w wycieczce. 

Inne istotne informacje, które rodzice/opiekunowie chcą przekazać organizatorowi wycieczki 

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

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

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

………………………………………………………………………………………………. 
Wyrażam/nie wyrażam zgodę* na podejmowanie decyzji związanej z leczeniem, hospitalizacją i zabiegami operacyjnymi, w 

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

wycieczki. 

Wyrażam/nie wyrażam zgodę * na przeszukanie bagażu oraz pokoju dziecka w trakcie wycieczki, w razie podejrzenia o 

posiadanie bądź zażywanie niedozwolonych substancji(narkotyki, dopalacze, alkohol, papierosy) 

Zobowiązuję się do natychmiastowego odebrania z wycieczki mojego dziecka w przypadku znalezienia, bądź zażywania 

wyżej wymienionych substancji, oraz gdy zachowanie dziecka zagraża zdrowiu lub życiu jego bądź innych uczestników 

wycieczki. 

 

........................................................ 
                  /data/                          

  /podpisy rodziców / opiekunów  
*niepotrzebne skreślić 

 
 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW 

Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na udział …………………………………………………… ucznia 

Zespołu Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego w Obozie Sportowym w COS Wałczu w terminie 30.08 – 

07.09.2017. Koszt udziału w obozie wynosi 950 zł. Płatny w dwóch ratach. 

Pierwsza rata do dnia 05.08.2017 w wysokości 250 zł z dopiskiem obóz Wałcz 

Druga rata do dnia 20.08.2017 

akceptuję warunki uczestnictwa w obozie. 

 

…………………………………………………. 

data/imię i nazwisko, podpis czytelny opiekuna prawnego 
_____________________________________________________________________________ 

Dla uczniów Gim 54 MS i XX LO MS objętych dofinansowaniem MSiT przewidziano dofinansowanie:  

- 700 zł (do zapłaty 250 zł)  

Dla zawodników MUKS Piętnastki Bydgoszcz przewidziano następujące dofinansowanie: 

- 300 zł wszyscy zawodnicy MUKS Piętnastki Bydgoszcz (do zapłaty 650 zł) 

- 400 zł finaliści B Letnich MP (do zapłaty 550 zł) 

- 500 zł finaliści A Letnich MP (do zapłaty 450 zł) 

- 600 zł medaliści Letnich MP (do zapłaty 350 zł) 

Opłata dla uczniów klas VII oraz nie będących zawodnikami MUKS Piętnastki: 950 zł 

Bank Pekao SA w Bydgoszczy Nr konta: 22 1240 3493 1111 0010 5376 4655 

(proszę o zwrot deklaracji do dnia 24.07.2017 w sekretariacie szkoły lub drogą mailową: 

liceum@liceumxv.edu.pl) 



 

Regulamin uczestnika obozu sportowego. 

 

1. Punktualnie stawiamy się na zbiórki. Szanujemy czas swój i innych. 

2. Przestrzegamy regulaminu podróży pociągiem. 

3. Kierownikiem wycieczki jest trener. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są wykonywać polecenia 

kierownika. Podporządkowujemy się również wszelkim wytycznym pracowników hotelu. 

4. Podporządkowujemy się wszelkim wytycznym kierownika podczas spacerów.  

5. Nie zawieramy znajomości z nieznajomymi i pod żadnym pozorem nie oddalamy się z nimi. 

6. Pamiętamy o zasadach bezpiecznego poruszania się po drogach. 

7. Nie wchodzimy na podwyższenia i konstrukcje. Niedopuszczalne jest schodzenie poniżej poziomu 

podłoża, balansowanie na krawędziach, podchodzenie do torowisk i brzegów zbiorników. 

8. Zachowujemy się kulturalnie (nie używamy wyrazów uważanych za wulgarne, używamy odpowiednich 

form grzecznościowych). 

9. Zawiadamiamy kierownika o złym samopoczuciu, chorobie czy ewentualnym wypadku. 

10. Pod żadnym pozorem nie przyjmujemy leków bez konsultacji z trenerem. 

11. Zabronione jest palenie tytoniu, picie alkoholu, zażywanie środków odurzających, używania dopalaczy. 

12. Przestrzegamy rozkładu dnia. 

13. Bierzemy aktywny udział w zajęciach. 

14. Szanujemy czyjąś własność i wytwory pracy innych ludzi. 

15. Szanujemy prywatność innych osób i ich nietykalność osobistą. 

16. W hotelu i na basenie przestrzegamy zasad bezpieczeństwa, regulaminów ośrodka, czystości. Każdą 

usterkę zgłaszamy, zaraz po jej zauważeniu. 

17. Śmieci, odpadki chowamy lub wyrzucamy do odpowiednich pojemników. 

18. W miejscach publicznych zachowujemy się cicho i dyskretnie. 

19. Samodzielnie nie otwieramy okien i niczego przez nie wyrzucamy. 

20.  Przestrzegamy godzin ciszy nocnej (od 2200 od 700), podczas której bezwzględnie należy pozostawać w 

miejscu zakwaterowania. 

21. Dbamy o higienę osobistą i porządek w sali sypialnej. 

22. Nie oddalamy się samodzielnie od grupy; wszelkie wyjścia poza teren Ośrodka odbywają się grupowo; 

w razie konieczności uczestnikowi towarzyszy opiekun. 

23. Nie hałasujemy, nie biegamy, nie popychamy się itp.; 

24. Dbamy o swoje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo innych. 

25. Cenne przedmioty i pieniądze uczestnik zabiera na własną odpowiedzialność. 

26. W przypadku samodzielnego oddalenia się od grupy: 

 uczeń ma czekać ok. ½ godziny w miejscu, w którym ostatni raz widział grupę i grupa jego; 

 po upływie ½ godziny uczeń ma zawiadomić Straż Miejską lub Policję o zaistniałej sytuacji 

(tel. 997 bezpłatny z każdego aparatu lub 112 w telefonii komórkowej); 

 uczeń kategorycznie nie może sam powrócić z wycieczki do miejsca zamieszkania, korzystając 

z różnych środków komunikacji. 

27. Posiadamy ważną legitymację na czas trwania wycieczki. 



 

28. W przypadku rażącego naruszenia regulaminu i narażenia swojego bezpieczeństwa  

i innych, opiekun może zawiadomić rodziców i poprosić, by odebrali uczestnika na własny koszt. 

29. We wszystkich sprawach nie ujętych w regulaminie głos decydujący ma kierownictwo grupy. 

 

Obiecuję zachowywać się tak, aby nikt nie musiał się za mnie wstydzić. 

 

W przypadku nieprzestrzegania regulaminu, będą wyciągnięte konsekwencje zgodne ze statutem 

szkoły i kryteriami ocen z zachowania, zawartymi w wewnątrzszkolnym systemie oceniania. 

                  

 

Data  zapoznania się uczestników wycieczki z regulaminem –  

 

 

Podpisy uczestnika wycieczki     Podpis rodzica/prawnego opiekuna 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 


