OŚWIADCZENIE
Zgadzam się na udział mojego dziecka
(imię i nazwisko)

w obozie językowym EuroWeek – Szkoła Lidera, 28 luty - 4 marca 2018 r.
Wyrażam zgodę na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zabiegów lub operacji w stanach zagrażających
życiu lub zdrowiu mojego dziecka. Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałam(em) się z programem
i regulaminem wycieczki.

------------------------------------------------(Data, czytelny podpis rodzica/opiekuna)

WYJAZDOWA KARTA ZDROWIA
Imię, nazwisko
Telefon całodobowy
do rodzica
Czy dziecko dostaje lek
na chorobę lokomocyjną?
Jaki?
Uczulenia:

Przeciwwskazania:
Typowe objawy
przychorobowe:
Jaki lek przeciwgorączkowy
jest najbardziej skuteczny?

Uwagi:

……………………………
Czytelny podpis rodzica:
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REGULAMIN PRZEJAZDU AUTOKAROWEGO
Szkoły Podstawowej Nr 27 w Toruniu
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

Po przybyciu na miejsce zbiórki należy ustawić się w zwartej grupie przy autokarze
i spokojnie czekać na instrukcje kierownika wycieczki lub opiekuna.
Bagaże należy umieścić zgodnie z zaleceniem kierowcy w schowku autokaru, a do środka zabrać tylko
niewielki bagaż podręczny.
Po sprawdzeniu, przez kierownika wycieczki obecności, wyjeżdżających według listy, można zająć
miejsca w autokarze (stosując się do zaleceń kierownika i opiekunów).
W czasie jazdy zabrania się uczestnikom wycieczki:
a. przemieszczania się po autokarze;
b. podróżowania w pozycji stojącej oraz tyłem do kierunku jazdy;
c. blokowania zamków, otwierania drzwi i samodzielnego otwierania okien;
d. wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu i rzucania przedmiotami;
e. zaśmiecania autokaru;
f. hałasowania;
g. spożywania wszelakich posiłków i napojów (od tego jest przerwa w podróży).
Czas postoju (przerwę) należy przeznaczyć na tzw. „rozprostowanie kości”, spożywanie posiłku oraz
toaletę i przewietrzenie autokaru. Bezwzględnie należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa w miejscu
postoju oraz nie oddalać się z terenu wyznaczonego przez kierownika lub opiekuna.
Wszelkie potrzeby i niedyspozycje należy zgłaszać najbliżej siedzącemu opiekunowi.
Po zakończeniu podróży:
a. pozostawiamy po sobie porządek
b. odbieramy swój bagaż ze schowków autokaru.
c. dziękujemy za spokojną podróż kierowcy, kierownikowi i opiekunom.

Regulamin uczestnika wycieczki
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2.
3.
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5.

6.
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10.

Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do posłuszeństwa i wykonywania poleceń kierownika wycieczki
oraz opiekunów.
Zabrania się samowolnego oddalania od grupy.
Należy przestrzegać punktualnego stawiania się w miejscach zbiórek.
Wszelkie niedyspozycje trzeba zgłaszać opiekunowi; zabrania się przyjmowania leków bez wiedzy
opiekuna.
Zabrania się spożywania i posiadania wszelkich używek (alkohol, papierosy, narkotyki); w przypadku
stwierdzenia posiadania ich lub spożycia, kierownik wycieczki jest zobowiązany do powiadomienia
rodziców.
W miejscach pobytu należy przestrzegać wewnętrznych regulaminów.
Należy zachowywać się stosownie do miejsca pobytu (nie krzyczeć, nie niszczyć przyrody, nie rozpalać
ogniska w miejscach niedozwolonych).
Dbać o bezpieczeństwo swoje i innych.
Każdy uczestnik wycieczki powinien być wyposażony w odpowiedni strój i ekwipunek
(w zależności od rodzaju wycieczki).
Uczestnicy potwierdzają własnoręcznym podpisem fakt zapoznania się z regulaminem
i zobowiązują się przestrzegać zawartych w nich zasad.
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podpis uczestnika
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