
LETNI WYJAZD KATECHETYCZNY MŁODZIEŻY – DĄB 2017

ZGODA / OŚWIADCZENIE RODZICÓW / OPIEKUNÓW


1. Ja niżej podpisana(y) wyrażam zgodę na wyjazd mojego syna/córki …………………..
………………………………………….….., na letni wyjazd katechetyczny młodzieży, organizowany 
przez Kościół Chrześcijan Baptystów Pierwszy Zbór we Wrocławiu, do Ośrodka Wypoczynkowego 
DĄB w Lubogoszczy k. Sławy w dniach od 29.07.2017 r. do 05.08.2017 r.


2. Zobowiązuję się do pokrycia kosztów pobytu:

✤ I rata (bezzwrotna) 300 zł do dnia 31.05.2017 r.

✤ II rata 329 zł do dnia 23.06.2017 r. 


3. Wpłaty dokonam na konto Kościoła Chrześcijan Baptystów Pierwszy Zbór we Wrocławiu,                   
ul. Kłodnicka 2, 54-218 Wrocław: PKO BP IV Oddział Wrocław 83 1020 5242 0000 2602 0148 3940     
z dopiskiem: imię i nazwisko/Dąb2017/wyjazd młodzieżowy


4. Zobowiązuję się do pokrycia kosztów dojazdu/powrotu dziecka z/do Wrocławia i do/z Ośrodka DĄB.

5. Biorę odpowiedzialność finansową za szkody materialne spowodowane przez moje dziecko.

6. Oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka pozwala na uczestniczenie w tym wyjeździe.

7. Wyrażam zgodę na podejmowanie decyzji związanych z leczeniem lub hospitalizowaniem dziecka               

w przypadku zagrożenia zdrowia bądź życia mojego dziecka przez kierownika lub opiekuna w czasie 
trwania wyjazdu.


8. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem wyjazdu, który znajduje się na drugiej 
stronie.  

DANE UCZESTNIKA WYJAZDU:

1. IMIĘ: ……………………………………………………………………………………………………

2. NAZWISKO: …………………………………………………………………….…….………………

3. DATA URODZENIA: ………………………………………….………………….….….….…………

4. PESEL: ……………………………………………………………………….…….…….……………

5. ADRES ZAMIESZKANIA (pełny): ..……..…………….……..…….………………………………..

……………………………………………………………………………………….………………….

6. TELEFON UCZESTNIKA: ……………………………………………….…….….………………….

7. TELEFON KONTAKTOWY RODZICÓW (OPIEKUNÓW): ………….……….…………………….

8. ADRES E-MAIL UCZESTNIKA: ………………………………………………..……………………

9. ADRES E-MAIL RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW): ……….….………………….……..

10. INFORMACJE O STANIE ZDROWIA DZIECKA: ………………………….……………………….

…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..


	 	 (uwagi dotyczące zdrowia dziecka (alergie, zażywane leki, uczulenia pokarmowe itp.)


Syn/córka:

• dobrze/źle (niewłaściwe skreślić) znosi jazdę autokarem.

• w przypadku choroby lokomocyjnej zobowiązuję się zaopatrzyć dziecko w środki 

umożliwiające jazdę autokarem.




          (miejscowość, data) 	 	 	 	 	 	   (podpis rodziców lub opiekunów) 



REGULAMIN LETNIEGO WYJAZDU KATECHETYCZNEGO MŁODZIEŻY 
DO OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO „DĄB” 2017


1. Uczestnicy zobowiązani są do wzajemnej pomocy oraz godnego zachowania się w trakcie wyjazdu.

2. Uczestnicy zobowiązani są do poszanowania i właściwego użytkowania oddanego w ich posiadanie 

mienia.

3. Uczestnicy zobowiązani są do:


✤ wypełniania poleceń kadry oraz innych upoważnionych osób;

✤ przestrzegania godzin rozpoczęcia i zakończenia posiłków i zajęć;

✤ uczestnictwa we wszystkich zajęciach przewidzianych w planie dnia;

✤ przestrzegania zasad higieny osobistej, dbania o porządek w pokojach i na terenie ośrodka;

✤ przestrzegania godziny ciszy nocnej (w czasie ciszy nocnej zabronione jest przebywanie poza 

swoim pokojem bez zgody kadry);

✤ niezwłocznego zgłaszania kadrze wszelkich objawów złego samopoczucia i dolegliwości oraz 

kontuzji doznanych podczas trwania wyjazdu;

✤ dostosowania się do obowiązujących zasad panujących w ośrodku;

✤ przestrzegania zasad poruszania się po drogach, zasad transportu zbiorowego, bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego;

✤ informowania kadrę o jakichkolwiek sytuacjach niebezpiecznych mogących zagrażać życiu                    

i zdrowiu uczestników;

✤ bezwzględnego przestrzegania zasad BHP podczas zajęć sportowych oraz całego pobytu;

✤ zażywania leków, w jakie uczestnicy są wyposażeni przez swoich opiekunów, wyłącznie za 

wiedzą i zgodą kadry.

4. Uczestnikom wyjazdu kategorycznie zabrania się:


✤ posiadania oraz spożywania wszelkich napojów alkoholowych, środków odurzających oraz 
wyrobów tytoniowych;


✤ wprowadzania na teren zakwaterowania osób postronnych bez zgody kadry;

✤ samowolnego oddalania się z terenu ośrodka;

✤ używania telefonów komórkowych, tabletów, gier komputerowych itp., bez wyraźnej zgody ze 

strony kadry.

✤ wchodzenia do jakichkolwiek akwenów wodnych, w tym jezior, stawów, oczek wodnych, a także 

rzek, strumyków, basenów, bez zgody kadry.

Powyższe zasady obowiązują wszystkich uczestników wyjazdu bez względu na wiek. 
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze, dokumenty oraz inne cenne rzeczy posiadane 

przez uczestnika.

6. Uczestnicy są zobowiązani do użytkowania przekazanego do ich dyspozycji sprzętu sportowego 

zgodnie z ich przeznaczeniem, poszanowania tego sprzętu i utrzymania porządku na terenie ośrodka. 
Rodzice są odpowiedzialni za szkody wyrządzone przez swoje dziecko. 


7. Uczestnicy maja prawo:

✤ wnosić własne pomysły do realizowanego programu;

✤ wnosić o rozszerzenie realizowanego programu.


8. W stosunku do uczestników nie przestrzegających zasad objętych regulaminem kadra zastrzega sobie 
prawo zastosowania odpowiednich do przewinienia środków dyscyplinujących, takich jak: 
upomnienie, powiadomienie rodziców.


9. Poważne naruszenie zasad, a w szczególności: spożywanie alkoholu, branie narkotyków, palenie 
papierosów, sprowadzenie zagrożenia dla bezpieczeństwa własnego lub innych uczestników grozi 
wydaleniem bez zwrotu kosztów za niewykorzystane dni pobytu. W takim przypadku kosztami strat, 
transportu oraz opieki w czasie podróży zostaną obciążeni rodzice, lub prawni opiekunowie.


10. Uczestnik musi ze sobą zabrać: legitymację szkolną, rodzice zobowiązani są do punktualnego 
przyprowadzenia uczestnika na miejsce wyjazdu oraz odebrania go po powrocie z miejsca zbiórki.


11. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania regulaminu.




          (miejscowość, data) 	 	 	 	 	 	   (podpis rodziców lub opiekunów)


