
OŚWIADCZENIE 
    

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka 

 

 

………………………………………………………….. 
(imię i nazwisko ucznia) 

 

w  biwaku integracyjnym uczniów klas I w dniach 06 – 07.09.2018 r. 

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem 

wycieczki zamieszczonym obok. 
 

 

 

            ...………......…………… 

                  
(podpis rodzica/prawnego opiekuna) 

 

 

 

Podstawowe informacje: 
 

Miejsce: Czaplinek (Pojezierze Drawskie) 

 

Organizator: Centrum Aktywnego Wypoczynku EKSPEDYCJA 

                      ul. Więckowskiego 7 

                      tel. 91 488 88 55, 780 09 79 92 

 

Zakwaterowanie: 

Ośrodek Wypoczynkowy "Kusy Dwór" 

ul. Pięciu Pomostów 5 

78-520 Czaplinek 

 

Cena: 265 zł  

  - 1 nocleg - zakwaterowanie w ośrodku Kusy Dwór - pawilony, pokoje 3-osobowe 

     z łazienkami 

  - zajęcia integracyjne prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów  

  - wyżywienie  

  - transport autokarem  

  - ubezpieczenie NNW 

 

 

 

 

 

REGULAMIN  WYCIECZKI 

 

 

1. Uczeń i rodzic zapoznają się z regulaminem i zobowiązują do jego przestrzegania. 

2. Uczestnik wycieczki jest zobowiązany do: 

     a) złożenia w określonym terminie pisemnego oświadczenia rodziców, 

     b) zabrania na wycieczkę aktualnej legitymacji szkolnej, 

     c) ubrania się w odzież stosowną do warunków i miejsca wyjazdu, 

     d) punktualnego przyjścia na miejsce zbiórki, 

     e) kulturalnego zachowywania się. 

3. Wszyscy uczestnicy wycieczki zobowiązują się do przestrzegania wszelkich poleceń  

    wydanych przez kierownika i opiekunów wycieczki. 

4. Zabrania się samowolnego oddalania się od wycieczki oraz kąpieli bez zgody  

    kierownika wycieczki. 

5. Wszyscy uczestnicy wycieczki zobowiązują się do przestrzegania wszelkich zasad i  

     przepisów bhp w czasie trwania wycieczki: 

     a) w czasie dojazdów do miejsc zwiedzanych, miejsc noclegów, miejsca  

         zamieszkania, 

     b) w trakcie przejść po szlakach turystycznych należy zachować absolutną ciszę, 

     c) w trakcie przejść po szlakach turystycznych nie należy oddalać się od grupy 

         wycieczkowej, 

     d) w czasie zwiedzanych obiektów należy przestrzegać wszelkich regulaminów  

         danych obiektów, 

     e) w czasie zwiedzanych obiektów z przewodnikiem należy bezwzględnie  

         przestrzegać wszelkich poleceń przewodnika. 

6. Uczestnik wycieczki ma obowiązek punktualnie zgłaszać się na miejsce zbiórek. 

7. Uczestnik wycieczki ma obowiązek przekazania kierownikowi wycieczki numeru  

    swojego telefonu komórkowego (jeśli taki posiada) i rodziców (opiekunów). 

8. W czasie zakwaterowania w obiektach turystycznych wszyscy uczestnicy wycieczki  

     zobowiązują się do przestrzegania i stosowania obowiązujących w danych obiektach  

     regulaminów pobytowych. 

9. W trakcie wycieczki zabrania się spożywania alkoholu, palenia tytoniu oraz zażywania  

     środków narkotycznych pod każdą postacią. 

10. Podczas noclegów obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22.00 do 7.00. 

11. O wszelkich nieprawidłowościach zauważonych w czasie wycieczki należy  

      natychmiast informować kierownika wycieczki. 

12. W przypadku jakichkolwiek objawów chorobowych należy natychmiast zawiadomić  

       kierownika wycieczki. 

13. Uczestnicy wycieczki ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez siebie. 

14. Złamanie zasad regulaminu może spowodować przerwanie wycieczki i powrót do  

      domu (na koszt rodziców) oraz sankcje przewidziane w Statucie Szkoły. 

 


