
 

…………………………………………………………………..  
Imię i nazwisko rodzica /opiekuna prawnego/ 

…………………………………………………………………. 

………………………………………………………………….  
Adres 

…………………………………………………………………. 
 telefon                                                                                                                                

ZGODA RODZICA NA WYJAZD DZIECKA NA WYCIECZKĘ 

I. Wyrażam zgodę na wyjazd mojego syna/córki* ……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………….. wiek …………………… klasa …………………………… na wycieczkę  

w dniu 12.11.2021r do Giżycka ze Szkołą Pływania Adam Kozłowski. 

 

1) …………………………………………………………                            …………………………………………….. 

Imię i nazwisko (opiekuna prawnego opiekuna)                                   (podpis) 

 

II. Oświadczam, że: 

1) nie ma przeciwwskazań lekarskich, aby syn/córka uczestniczył/a w wycieczce, 

2) znany jest mi/nam regulamin i program wycieczki i go akceptuję, 

3) w dniu wycieczki dziecko jest zdrowe (nie wykazuje objawów infekcji oraz objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną), 

4) nikt z najbliższej rodziny wspólnie zamieszkującej ze mną/ z moim dzieckiem wg. mojej najlepszej 

wiedzy w ciągu ostatnich 10 dni nie miał kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie SARS-CoV-2, 

zakażoną SARS-CoV-2, lub chorą na Covid-19 

5) nikt z członków najbliższej rodziny z którą zamieszkuję/ zamieszkuje moje dziecko nie przebywa na 

kwarantannie, ani nie przejawia widocznych oznak choroby dróg oddechowych, 

6) zostałem poinformowany/a o ryzyku na jakie jest narażone moje zdrowie/ zdrowie mojego dziecka i 

naszych rodzin, a w szczególności zdaję sobie sprawę, że podczas wycieczki może dojść do zakażenia 

wirusem SARS-CoV-2, mimo wprowadzonych, a wynikających z przepisów prawa obostrzeń 

sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków ochronnych, 

7) wyrażam zgodę na ewentualne podanie leków przeciwbólowych lub przeciw chorobie lokomocyjnej, 

8) wyrażam zgody na przeprowadzenie niezbędnych zabiegów i hospitalizację dziecka w sytuacjach 

zagrożenia zdrowia lub życia, 

9) dziecko jest ubezpieczone w szkole lub prywatnie od NNW, 

10) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka dla potrzeb organizacji wycieczki i 

celów promocyjno-reklamowych firmy (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie 

danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), 
11) biorę odpowiedzialność za dojście dziecka na miejsce zbiórki i jego powrót do domu, 

12) biorę odpowiedzialność finansową za szkody materialne wyrządzone przez moje dziecko w trakcie 

trwania wycieczki wynikające z nieprzestrzegania regulaminu. 
 

III. Dane dziecka: 

1) Data urodzenia ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2) Adres zamieszkania ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3) Tel. kom. dziecka (jeśli posiada i będzie miał/ła na wycieczce) …………………………………………………………. 

4) Uwagi dotyczące stanu zdrowia dziecka (choroby, na jakie cierpi dziecko, jakie bierze leki, alergie i 

uczulenia, jak znosi jazdę autobusem):……………………………………………………..………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
*niewłaściwe skreślić  

…………………………………………………………………………………. 

Podpis rodzica/opiekuna prawnego 


