ZGODA RODZICÓW /OPIEKUNÓW/ NA UDZIAŁ DZIECKA W WYCIECZCE
Imię i nazwisko rodzica /opiekuna/……………………………………………………….
Wyrażam zgodę na udział syna /córki............................................................................
w wycieczce do Swornychgaci nocleg kwatery prywatne – Barbara Rybińska, która odbędzie się w dniu /dniach.. 1.09
do 4.09.2016
Przewidywany plan wycieczki - może ulec zmianie w zależności od warunków pogodowych i możliwości uczestników.
- dzień pierwszy śniadanie 9;00-9;30 o godz 10.00 transfer rzeka
Zbrzycą odcinek Widno –Swornegacie - około 18 km płynięcia, 5h spływu po spływie około 18:00 obiadokolacja
- dzień drugi śniadanie 9;00-9;30 około godz. 10;00 transfer rzeka Brda odcinek Sapolno -Swornegacie - 16km
płynięcia, 5h spływu po spływie około godz. 18;00 obiadokolacja po kolacji ognisko na campingu.
- dzień trzeci śniadanie transfer rzeka Chocina odcinek Chociński Młyn -Swornegacie 9 km płynięcia, 3h spływu po
spływie obiad. Powrót autokarem do Bydgoszczy
Koszt udziału ok. 420 zł; transport, noclegi, wyżywienie: śniadanie obiadokolacja, ognisko, wypożyczenie
kajaków/rowerów.
Dla zawodników sekcji pływackiej MUKS Piętnastki Bydgoszcz przewidziano dofinansowanie w kwocie 280 zł,
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, 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.

Akceptuję warunki wyjazdu i zobowiązuję się do wpłaty na konto KLUBU w/w kwoty do 10.08.2016.

Z dopiskiem spływ kajakowy

........................................................
/data/
/podpisy rodziców / opiekunów
*niepotrzebne skreślić
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Regulamin uczestnika wycieczki do Swornychgaci
1. Punktualnie stawiamy się na zbiórki. Szanujemy czas swój i innych.
2. Przestrzegamy regulaminu podróży autokarem.
3. Kierownictwo wycieczki stanowią: kierownik grupy i opiekunowie. Wszyscy uczestnicy zobowiązani
są wykonywać polecenia kierownictwa. Podporządkowujemy się również wszelkim wytycznym pilota
wycieczki.
4. Podporządkowujemy się również wszelkim wytycznym przewodników podczas zwiedzania.
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.
Zachowujemy się kulturalnie (nie używamy wyrazów uważanych za wulgarne, używamy odpowiednich
form grzecznościowych).

8.

9. Zawiadamiamy opiekuna o złym samopoczuciu, chorobie czy ewentualnym wypadku.
10. Pod żadnym pozorem nie przyjmujemy leków bez konsultacji z opiekunem.
11. Zabronione jest palenie tytoniu, picie alkoholu, zażywanie środków odurzających i 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 ośrodku 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.
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19. Na początku wycieczki uczniowie, którzy posiadają telefony komórkowe przy sobie zgłaszają to
kierownikowi wycieczki i podają numery telefonów na czas trwania wycieczki.
20. Posiadamy ważną legitymację na czas trwania wycieczki.
21.W przypadku rażącego naruszenia regulaminu i narażenia swojego bezpieczeństwa
i innych, opiekun może zawiadomić rodziców i poprosić, by odebrali uczestnika na własny koszt.
22. 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 – klasa ………..
…………………………………..

Podpis rodzica/prawnego opiekuna
…..……………………

3

Regulamin podróży autokarem
1. Wyjazd autokarem spod Gimnazjum nr 5 ul. Berlinga 17
2. Powrót do Bydgoszczy – ok. godz. 19:00
3. Kulturalnie zajmujemy miejsca w autokarze.
4.
-

Uczestnik wycieczki podczas jazdy autobusem nie może:
spacerować i biegać w autobusie;
hałasować, krzyczeć itp.;
zaśmiecać autobusu papierkami i resztkami jedzenia;
otwierać bez pozwolenia okna;
siedzieć tyłem do kierunku jazdy;
rzuć gumy;
wyrzucać przez okno śmieci.

5. O konieczności opuszczenia autokaru w celu załatwienia potrzeb fizjologicznych uczestnik powinien
powiadomić kierownika wycieczki lub jednego z opiekunów.
6. Podczas postoju uczestnik powinien:
- przebywać tylko w miejscu do tego przeznaczonym;
- nie hałasować;
- nie zaśmiecać miejsca postoju resztkami jedzenia (papiery i resztki wyrzucać tylko do kosza na
śmieci lub chować do specjalnego woreczka).
7. Uczestnicy wycieczki wysiadają z pojazdu po uprzednim zezwoleniu opiekunów.
8. Po wyjściu z autokaru uczestnicy ustawiają się w parach w miejscu wyznaczonym przez opiekunów.
9. Po zakończeniu wycieczki wszyscy biorą udział w sprzątaniu autobusu i dziękują kierowcy za trud.
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 – klasa ………..
…………………………………..

Podpis rodzica/prawnego opiekuna
…..……………………
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Spływy Kajakowe - Regulamin
1. Wypożyczanie sprzętu odbywa się na zasadach odpłatności zgodnie z cennikiem.
2. Wypożyczalnia nie organizuje spływów kajakowych jedynie udostępnia i wypożycza sprzęt. Spływy są
organizowane we własnym zakresie przez uczestników i na własną odpowiedzialność.
3. Aby wypożyczyć sprzęt należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport,
prawo jazdy). W przypadku jeśli wydający sprzęt uzna klienta za niewiarygodnego, bez uzasadnienia może
odmówić wypożyczenia sprzętu. Nie będą również obsługiwane osoby pod wpływem alkoholu lub innych
środków odurzających, a także osoby niepełnoletnie.
4. Wypożyczenie sprzętu następuje po podpisaniu przez Wypożyczającego umowy o odpowiedzialności
materialnej, wpłaceniu należności oraz pozostawieniu dokumentu tożsamości. Z momentem podpisania
w/w umowy za wypożyczony sprzęt Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność materialną.
5. Wypożyczający zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wypożyczanego sprzętu pod względem
jakościowym ilościowym oraz przekazania ewentualnych uwag wydającemu sprzęt. Podstawowym
wyposażeniem każdego sprzętu pływającego są kamizelki asekuracyjne, których wypożyczający musi
używać zgodnie z ich przeznaczeniem i ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad
bezpieczeństwa.
6. Sprzęt zwracany do wypożyczalni powinien być w stanie umożliwiającym ponowne wypożyczenie.
7. Odbiór i zwrot sprzętu odbywa się w miejscu ustalonym wcześniej przez Wypożyczającego i
Wypożyczalnie.
8. Istnieje możliwość rezerwacji sprzętu na warunkach ustalonych z Wypożyczalnią.
9. Za sprzęt nie zwrócony w terminie Wypożyczalnia może pobrać dodatkową opłatę w wysokości 100%
dobowej należności za wypożyczenie.
10. Osoby nieletnie mogą płynąć tylko pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą pełną
odpowiedzialność za nie, za ich zachowanie i ewentualne szkody.
11. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zachowanie się uczestników na spływie, a w
szczególności za szkody, jakich mogliby oni dokonać, na rzecz innych osób lub firm.
12. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty
zdrowia lub śmierci uczestników spływów.
13. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakim mogłyby ulec pozostawione na jej
terenie samochody, a w szczególności za kradzieże, uszkodzenia, dewastacje włączając w to szkody
wywołane siłami natury.
14. Wcześniejsze, niż to ustalono, terminy, miejsca i godziny zakończenia spływów muszą być
zaakceptowane przez wypożyczalnie i mogą być zrealizowane wyłącznie na jej warunkach.
15. Osoby naruszające regulamin wypożyczalni będą zobowiązane do zakończenia pływania
wypożyczonym sprzętem niezależnie od czasu przebywania na wodzie bez prawa zwrotu pieniędzy.
16. Wypożyczający zobowiązany jest do stosowania się do poleceń wydawanych przez Wypożyczalnie
oraz służb do tego uprawnionych.
17. Za zgubienie, kradzież oraz zniszczenia nieodwracalne sprzętu wypożyczający zwraca jego
równowartość w wysokości 100% ceny rynkowej bez względu na stopień jego zamortyzowania. Za
przedziurawienie w zależności od wielkości uszkodzenia od 300 zł do 500 zł.
18. Wszystkie sprawy sporne w pierwszej kolejności będą rozwiązywane polubownie. W przypadku braku
porozumienia, sprawy sporne będzie rozstrzygał sąd właściwy dla Wypożyczalni.
Data zapoznania się uczestników wycieczki z regulaminem …………….

Podpisy uczestnika wycieczki – klasa ………..
…………………………………..

Podpis rodzica/prawnego opiekuna
…..…………………………
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