ZGODA RODZICÓW NA WYJAZD NA ZGRUPOAWNIE SZKOLENIOWE W
Staszowie w dniach 16-20.11.2021
A. Wyrażam zgodę na wyjazd mojego dziecka NA ZGRUPOAWNIE SZKOLENIOWE W DNIACH 16
-20.11.2021 w Staszowie

1. __________________________

imię i nazwisko matki/prawnego opiekuna*

2. __________________________

______________________________
czytelny podpis

______________________________

imię i nazwisko ojca/prawnego opiekuna*

czytelny podpis

Wyrażam również zgodę na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zabiegów lub operacji w stanach zagrażających życiu lub
zdrowiu mojego dziecka.
Oświadczam, że zapoznałem/am* się z regulaminem wyjazdu zamieszczonym na odwrocie.

B. Informuję, że syn/córka:


choruje na przewlekłe choroby:

NIE1

TAK

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


zażywa na stałe leki

NIE*

TAK

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


jest uczulony

NIE*

TAK

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


jak znosi jazdę autokarem



inne uwagi

ŹLE*

DOBRZE

…………………………………………………………………………………………………..
D. oświadczenie covid – 19 do pobrania ze strony www.sozp.org
C. Dane osobowe uczestnika
1. Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………..
2. Adres zamieszkania:………………………………………………………………………
3. 3. Telefony: ………………………..
………………………
rodziców/prawnych opiekunów

…………………………………
komórkowy uczestnika

4. PESEL:__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
5. Seria, nr dowodu lub legitymacji szkolnej .............................................

Prawidłowość powyższych informacji potwierdzam ……………………………………………
data i czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna

REGULAMIN ZGRUPOAWNIA SZKOLENIOWEGO W STASZOWIE
W DNIACH 16 -20.11.2021
1. Uczestnik zobowiązany jest stosować się do postanowień, przepisów i regulaminów
obowiązujących w obiekcie zakwaterowania oraz miejscach realizacji programu wyjazdu (m.in.
przepisów przeciwpożarowych, komunikacyjnych, poruszania się po drogach publicznych, ciszy
nocnej i korzystania z kąpielisk).
2. Uczestnik powinien zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny, a obiekty zabytkowe
i eksponaty muzealne traktować z należytym szacunkiem.
3. Uczestnik zgrupowania podlega opiekunom i jest zobowiązany do bezwzględnego wykonywania
ich poleceń.
4. Podczas podróży uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów podróżnych oraz
stosowania się do poleceń opiekunów, pilota i kierowców.
5. Uczestników obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, zażywania narkotyków,
środków odurzających oraz napojów alkoholowych, w tym także piwa.
6. Oddalanie się uczestnika z terenu zakwaterowania oraz miejsca prowadzenia zajęć może nastąpić
wyłącznie za wiedzą i zgodą opiekunów. W przypadku wyjazdu zagranicznego uczestnicy
zobowiązani są również do zachowywania się zgodnie z ogólnie przyjętymi obyczajami, zasadami
i zwyczajami panującymi w danym kraju.
7. Wszystkich uczestników wyjazdu obowiązuje zachowanie nie narażające bezpieczeństwa
własnego i innych.
8. Uczestnicy zobowiązani są do przebywania w miejscu zakwaterowania w godzinach
określonych przez kierownika (trenera) zgrupowania.
9. Cisza nocna obowiązuje w godzinach 22.00 – 7.00. Po godzinie 23.00 w miejscu zakwaterowania
obowiązuje cisza bezwzględna.
10. Każdy uczestnik obowiązany jest dbać o swój bagaż i pieniądze oraz o porządek w miejscu
zakwaterowania. Ma również obowiązek dbania o mienie i wyposażenie miejsca, w którym
przebywa. Za szkody wyrządzone przez uczestnika wyjazdu odpowiedzialność ponosi on sam,
a w przypadku ucznia niepełnoletniego, jego rodzice lub opiekunowie prawni.
11. Rodzice lub prawni opiekunowie zobowiązani są do zadbania o to, aby dziecko, będące
uczestnikiem wyjazdu zostało właściwie na nią wyposażone. Dotyczy to zwłaszcza ewentualnych
lekarstw, legitymacji szkolnej, bądź ważnego paszportu, a także stosownego obuwia i odzieży.
Uczestnik DRASTYCZNIE nie przygotowany do wyjazdu może być odesłany do domu nawet z
miejsca zbiórki.
12. Uczestnik naruszający regulamin wyjazdu może być wydalony z wyjazdu na koszt rodziców
(prawnych opiekunów). W przypadku ucznia niepełnoletniego rodzice (prawni opiekunowie)
zostaną również obciążeni kosztami podróży opiekuna, który będzie eskortował ucznia.
13. Uczestnik może sam dawkować sobie leki na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców
(prawnych opiekunów).
14. REGULAMIN SANITARNY Z UWZGLĘDNIENIEM OBOSTRZEŃ WYWOŁANYCH

EPIDEMIĄ COVID-19
a - Niniejszy Regulamin ma na celu uwzględnienie dodatkowych obostrzeń
spowodowanych wystąpieniem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej epidemii COVID-19
oraz wdrożenie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz
Ministra Edukacji Narodowej.
b - Rodzic lub opiekun prawny uczestnika imprezy turystycznej zobligowany jest do
złożenia w dniu rozpoczęcia obozu oświadczenia w przedmiocie stanu zdrowia uczestnika,
obejmującego informacje o ewentualnym przejawianiu objawów COVID-19 oraz że
uczestnik:
- nie zamieszkuje wspólnie z osobą objętą kwarantanną ani nie miał kontaktu z osobą,
co do której istnieje uzasadnione podejrzenie w zakresie zakażenia COVID-19 a osoby
odprowadzające uczestnika na zbiórkę lub do obiektu są zdrowe, nie mają objawów

infekcji lub choroby zakaźnej, nie zamieszkiwały z osobą objętą kwarantanną lub izolacją
w warunkach domowych w okresie 14 rozpoczęciem zgrupowania,
c - Uczestnik zgrupowania zobligowany jest do niezwłocznego zawiadomienia
organizatora o podejrzeniu wystąpienia u niego objawów choroby zakaźnej, w tym
COVID-19 oraz poddania się izolacji w przewidzianym do tego celu pomieszczeniu.
d - W przypadku wystąpienia objawów COVID-19 lub innej choroby zakaźnej organizator
zastrzega sobie prawo do odmowy uczestnikowi udziału zgrupowaniu.
e - Uczestnik musi być zaopatrzony w indywidualne środki służące do osłony ust i nosa
zgodne z obowiązującymi aktami prawnymi w ilościach wystarczających z uwagi na czas
trwania obozu
f- Uczestnik zobowiązany jest do zachowania zasad dystansu społecznego oraz
korzystania z zapewnionych przez Organizatora środków odkażających, w tym
regularnego mycia rąk wodą z mydłem.
g - Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania poleceń Organizatora oraz kadry
wychowawców, mających na celu ograniczenie nadmiernego zbierania się uczestników w
jednym miejscu.
h - Uczestnik zobowiązany jest do poddawania się badaniom temperatury ciała za
pomocą termometru bezdotykowego, o ile zajdzie taka konieczność.
i - Rodzic lub opiekun prawny uczestnika zobowiązany jest do:
- udostępnienia Organizatorowi numer kontaktowego i niezwłocznego reagowania na
próby kontaktu ze strony Organizatora,
- niezwłocznego, tj. nie później niż do 12 godzin od wezwania Organizatora, odebrania
uczestnika zgrupowania w przypadku wystąpienia u dziecka niepokojących objawów
choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności).
j - Odwiedziny uczestników przez osoby z zewnątrz ograniczone są do wyjątkowych
sytuacji, wynikających ze stanu zdrowia uczestnika lub jego sytuacji rodzinnej.
k - Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, w
szczególności celem dostosowania go do powszechnie obowiązujących przepisów prawa
dotyczących obostrzeń w warunkach organizacji zgrupowań sportowych.
l - Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem wyjazdu i zobowiązuję się do jego przestrzegania

______________________
data

____________________________________
czytelny podpis uczestnika wyjazdu

Prawidłowość powyższych informacji potwierdzam ……………………………………………
data i czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna

