
Załącznik 1 

KARTA INFORMACYJNA 

 

Zezwalam na udział mojego syna/córki ……………………………………klasa: ……………. 

w wycieczce zorganizowanej w dniach ……………………………………………..…………. 

do ……………………………………………………………………………..………………… 

Zostałem/-am/ zapoznany/a/ z regulaminem wycieczki i jej programem. 

Stwierdzam, że stan zdrowia mojego dziecka pozwala na realizację przedstawionego programu 

wycieczki. 

Wyrażam/nie wyrażam* zgodę na podejmowanie decyzji związanych z leczeniem, 

hospitalizacją i zabiegami operacyjnymi, w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia mojego 

dziecka przez kierownika lub opiekuna w czasie trwania wycieczki. 

Jednocześnie informuję, że syn/córka 

choruje/nie choruje* na przewlekłe choroby 

(jakie?) .......................................................................................................................................... 

zażywa/nie zażywa* stałe leki 

(jakie?) .......................................................................................................................................... 

jest uczulony(a)/nie jest uczulony(a)* 

(na co?) ......................................................................................................................................... 

dobrze/źle* znosi jazdę autokarem: ………………………..………………………………… 

w razie bólu (np. głowy) podać lek p. bólowy: 

(jaki?) ........................................................................................................................................... 

inne uwagi: ……………………………………………………………………………………. 

Wyrażam/ nie wyrażam* zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka z miejsca 

zakończenia wycieczki do domu. 

Prawidłowość powyższych informacji potwierdzam podpisem 

 
 

............................................................. 
data i czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna 

*niepotrzebne skreślić 

INFORMACJA 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu w celu 

przeprowadzenia w/w wycieczki szkolnej oraz zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

uczestnika wycieczki. 

 

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

 data                       podpis rodzica(ów) / opiekuna(ów) prawnego(ych) 

Przyjmuję do wiadomości, iż: 

1. administratorem podanych przeze mnie danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana 

Brzechwy w Pile, ul. Brzozowa 4, Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Dawid Nogaj, e-mail 

inspektor@bezpieczne-dane.eu. 

2. podane przeze mnie dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych osobowych                      

w celu przeprowadzenia wyżej opisanej wycieczki szkolnej, do czasu zakończenia wycieczki                                 

i dopełnienia związanych z nią czynności formalnych 

3. dane osobowe podane w części I będą udostępniane następującym podmiotom: 

 Biuro podróży ______________________________ ul. ______________________________ 



Pozostałym podmiotom innym niż upoważnione dane będą udostępniane jedynie na podstawie 

stosownych przepisów prawa, 

4. przysługuje mi prawo żądania dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych,                                                    

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

5. ponadto przysługuje mi prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie 

wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przeze mnie 

zgody przed jej cofnięciem. 

6. dodatkowo, przysługuje mi prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego jeżeli uznam, że dane 

osobowe przeze mnie podane przetwarzane są niezgodnie z obowiązującym prawem. 

7. podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne dla uczestnictwa 

dziecka, którego dane dotyczą, w wycieczce szkolnej. 

8. dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

 

Regulamin wycieczki 

Zachowanie człowieka w miejscach publicznych daje świadectwo o jego kulturze, może 

mieć również wpływ na bezpieczeństwo jego i innych osób. Dlatego każdy uczestnik wycieczki 

zobowiązany jest: 

1. Zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny wobec wszystkich uczestników 

wycieczki i osób postronnych. 

2. Stosować się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez opiekunów                                        

lub przewodników. 

3. Dbać o bezpieczeństwo i porządek podczas jazdy w autokarze lub innym środku 

komunikacji. 

4. Przestrzegać przepisów ruchu drogowego. 

5. Zgłaszać opiekunom wszystkie zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo uczestników. 

6. Przestrzegać regulaminów obowiązujących w zwiedzanych miejscach. 

7. Przestrzegać wewnętrznych regulaminów w miejscach noclegowych (cisza nocna, 

pozostawienie po sobie ładu i porządku). 

8. W przypadku złego samopoczucia lub jakichkolwiek dolegliwości - niezwłocznie zgłosić    

ten fakt opiekunom. 

9. Zabrania się samowolnego oddalania się od grupy z miejsca postoju, parkingu, noclegu                       

i zwiedzania. 

10. Zabrania się spożywania i posiadania wszelkich używek i środków psychoaktywnych;                   

w przypadku stwierdzenia ich posiadania lub spożycia, natychmiast o tym fakcie zostaną 

powiadomieni rodzice. 

11. Za rzeczy wartościowe (aparaty fotograficzne, biżuterię, telefony komórkowe itp.)                        

oraz kieszonkowe zabrane na wycieczkę nie odpowiadają opiekunowie. 

12. Za spowodowane zniszczenie i szkody materialne koszty finansowe ponosi rodzic                          

lub prawny opiekun uczestnika wycieczki. 

13. Za nieprzestrzeganie regulaminu wycieczki uczeń może być ukarany zgodnie z przepisami 

Statutu Szkoły. 

14. Uczestnicy potwierdzają własnoręcznym podpisem fakt zapoznania się z regulaminem                        

i zobowiązują się przestrzegać zawartych w nim zasad. 

 

ZNAM I AKCEPTUJĘ REGULAMIN WYCIECZKI 

 
                                                                                                      .......................................................................................  

                                                                                                (podpis uczestnika wycieczki) 


