Witowice, dnia ………………………

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW

Podstawa	
  prawna:	
  Rozporządzenie	
  Ministra	
  Edukacji	
  Narodowej	
  i	
  Sportu	
  z	
  dnia	
  8	
  listopada	
  2001	
  r.	
  	
  
w	
  sprawie	
  warunków	
  i	
  sposobu	
  organizowania	
  przez	
  publiczne	
  przedszkola,	
  szkoły	
  	
  
i	
  placówki	
  krajoznawstwa	
  i	
  turystyki	
  (Dz.	
  U.	
  z	
  2014	
  r.,	
  poz.	
  1150)	
  
	
  
-‐	
  Wycieczka	
  ma	
  charakter	
  wycieczki	
  przedmiotowej	
  –	
  inicjowanej	
  przez	
  dyrektora	
  szkoły	
  	
  	
  
i	
  realizowanej	
  	
  przez	
  nauczycieli,	
  w	
  celu	
  uzupełnienia	
  obowiązującego	
  programu	
  nauczania.	
  
- Uczeń, rodzic/opiekun prawny ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
- Podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oraz bezpieczeństwo
uczestnika wycieczki
- Każdy uczeń, rodzic/opiekun prawny posiada prawo do dostępu do danych osobowych,
- Poniższa zgoda wyrażana jest tylko na tę jedną wycieczkę i dane w niej zawarte nie będą więcej
przetwarzane.
1. Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki
……………………………………………………………………………………….
ucznia klasy …………………w wycieczce szkolnej do NFM we Wrocławiu, na spektakl
Księga Dżungli 20 listopada 2019 roku, planowany wyjazd z pod szkoły o godz.: 10:00
spektakl rozpocznie się o godz. 11:30
Wyjazd organizowany jest przez Szkołę Muzyczną
I stopnia w Witowicach.
2. Miejsce docelowe: NFM, Wrocław
3. Miejscem zbiórki, wyjazdu i powrotu jest parking przy Szkole Muzycznej I stopnia
w Witowicach.
4. Wyjazd zaplanowany jest na godzinę 10:00 ( zbiórka 9:50), powrót około godziny 14:00
5. Zobowiązuję się do zapewnienia dziecku bezpieczeństwa w drodze między domem,
a miejscem zbiórki oraz między miejscem zbiórki, a domem po powrocie z wycieczki.
6. Oświadczam, że moje dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału
w wycieczce.
7. Wyrażam zgodę na leczenie szpitalne i diagnostyczne w przypadku zaistnienia takiej
potrzeby.
8. Inne istotne informacje, w tym numer telefonu, które rodzice/opiekunowie chcą przekazać
organizatorowi
…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………..
9. Wyrażam zgodę na pokrycie ewentualnych szkód wyrządzonych przez moje dziecko
w trakcie trwania wycieczki.
10. Zobowiązuję się do natychmiastowego odebrania z wycieczki mojego dziecka
w przypadku znalezienia bądź zażywania niedozwolonych substancji (narkotyki, alkohol,
papierosy) oraz gdy zachowanie dziecka zagraża zdrowiu lub życiu jego bądź innych
uczestników wycieczki.
…………………………….
(Podpis rodzica/opiekuna)

	
  
	
  

