OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA WYCIECZKĘ
Wyrażam zgodę na udział syna / córki ..................................................................................
w wycieczce do kina i Papugarni w Szczecinie dnia 09.09.2017 r. realizowanej w ramach projektu
grantowego „MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA – MAŁE INICJATYWY
LOKALNE edycja 2” w ramach programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.
1. Informuję, iż zapoznałem/-am się z regulaminem wycieczki i go akceptuję.
2. Oświadczam, że moje dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wycieczce.
3. W razie wypadku i choroby podczas wycieczki wyrażam zgodę na leczenie ambulatoryjne.
4. Biorę odpowiedzialność za dojście dziecka na miejsce zbiórki i jego powrót do domu.
5. Biorę odpowiedzialność finansową za szkody materialne wyrządzone przez moje dziecko
w trakcie trwania wycieczki wynikające z nieprzestrzegania regulaminu.

Numer telefonu kontaktowego do rodzica/opiekuna: …………………………………………………………

.........................................
data

.............................................................................
czytelny podpis rodziców/prawnych opiekunów

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2016 poz.922),
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Niezależne Cedyńskie Towarzystwo
Wędkarskie MIĘTUS z siedzibą na Placu Wolności 4, 74-520 Cedynia, w celu przeprowadzenia
jednorazowej wycieczki.
Spełnienie obowiązku informacyjnego
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity: Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) informuję, iż:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Niezależne Cedyńskie Towarzystwo Wędkarskie
MIĘTUS z siedzibą na Placu Wolności 4, 74-520 Cedynia,
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu jednorazowej wycieczki i nie będą udostępniane
innym odbiorcom,
- posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
- podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do procesu przygotowania wycieczki.

REGULAMIN WYJAZDU DO KINA I PAPUGARNI
Obowiązkiem każdego uczestnika wycieczki/wyjazdu oraz jego rodziców/prawnych opiekunów jest
zapoznanie się z poniższym regulaminem.
1. Wszystkich uczestników obowiązuje punktualność podczas wycieczki, stawianie się o ściśle
ustalonych przez kierownika wycieczki i opiekunów godzinach w miejscach zbiórek.
2. Uczniowie, którzy cierpią na chorobę lokomocyjną - zażywają odpowiednie lekarstwo przed
wyjściem z domu.
3. Podczas wyjazdu/ wycieczki bezwzględnie podporządkowujemy się poleceniom kierownika
i opiekunów wycieczki.
4. Nie wolno samowolnie oddalać się od grupy, należy przestrzegać obowiązkowego
harmonogramu wycieczki.
5. W czasie podróży nie wolno przemieszczać się po autokarze, zmieniać miejsca i zakłócać
spokoju.
6. Przestrzegamy przepisów ruchu drogowego, zachowując szczególne środki bezpieczeństwa
podczas przemieszczania się drogami publicznymi.
7. Dbamy o kulturę osobistą i zachowujemy się zgodnie z zasadami dobrego wychowania, w tym
nie używamy wulgaryzmów.
8. Przebywając w określonych obiektach tj. kino, papugarnia, restauracja - przestrzegamy
regulaminu tych miejsc.
9. Rodzice/prawni opiekunowie informują kierownika wycieczki bądź opiekunów
o ewentualnych dolegliwościach dziecka i stosowanych lekach, na kilka dni przed wyjazdem.
10. Rodzice/prawni opiekunowie zapewniają swojemu dziecku wymagane wyposażenie, odzież,
buty oraz inne przedmioty, wskazane przez kierownika wycieczki lub opiekunów.
11. Rodzice/ prawni opiekunowie mają świadomość, iż w razie zniszczenia, zdewastowania przez
ich dziecko sprzętu lub innych przedmiotów, urządzeń - ponoszą odpowiedzialność
materialną.
12. W przypadku dolegliwości i złego samopoczucia uczestnik ma obowiązek powiadomić o tym
fakcie kierownika lub opiekunów wycieczki.
13. Wszelkie wątpliwości i niejasności zgłaszamy kierownikowi i opiekunom wycieczki.
14. Podczas pobytu poza miejscem zamieszkania, w przypadku dolegliwości lub konieczności
udzielenia pomocy medycznej, kierownik wycieczki lub opiekunowie zgłaszają problem
do najbliższego punktu pomocy medycznej, za wcześniejszą zgodą rodziców.
15. Wszelkie urządzenia typu: telefon komórkowy, aparat cyfrowy i inne, uczestnik zabiera
na własną odpowiedzialność.
16. W autokarze należy pozostawić nienaganny porządek.
17. Po zakończeniu wycieczki – uczniowie oddalają się do domu za wyraźną zgodą opiekuna lub
kierownika wycieczki.
Wycieczka realizowana w ramach projektu grantowego „MIKRODOTACJE, LOKALNE
PRZEDSIĘWZIĘCIA – MAŁE INICJATYWY LOKALNE edycja 2” w ramach programu Funduszu
Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

