Załącznik nr 1 do Regulaminu
Koła Turystycznego OPP „175”
ZGODA RODZICÓW NA UDZIAŁ W ZAJĘCIACH KOŁA TURYSTYCZNEGO

1.

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka

………………………………………………………………ucz. klasy ………, szkoły…………
w zajęciach koła turystycznego organizowanych przez OPP„175” w roku
szkolnym …………
2. Oświadczam, że moje dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału
w zajęciach koła turystycznego ogniska.
3. Wyrażam/nie wyrażam zgodę na podejmowanie decyzji przez kierownika
wycieczki związanych z leczeniem, hospitalizacją i zabiegami chirurgicznymi, w
przypadku zagrożenia zdrowia lub życia mojego dziecka w czasie trwania
wycieczki.
4. Oświadczam, że są mi znane Regulamin Koła Turystycznego OPP „175” oraz
Regulamin zachowania w czasie wycieczek koła turystycznego OPP „175”.
………………………………..……………
Data i podpis rodzica/opiekuna

Załącznik nr 2 do Regulaminu
Koła Turystycznego OPP „175”
ZGODA RODZICÓW NA POWRÓT DZIECKA Z ZAJĘĆ KOŁA TURYSTYCZNEGO
Imię i nazwisko dziecka……………………………………………………………………..…………………
Numer szkoły …………………… Klasa………………………..
1.
Oświadczam, że jestem odpowiedzialna/y za przyprowadzanie i odbieranie
mojego dziecka na z koła turystycznego prowadzone w OPP „175”*
2.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka z
zajęć koła turystycznego OPP „175” *
3.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na odbieranie przez nauczyciela ogniska
mojego dziecka z zajęć świetlicy szkolnej na zajęcia turystyczne*
4. Potwierdzam wybór punktu (wpisać 1,2,3)……………………………………
*niepotrzebne skreślić

…………..……………………………….
(Data i podpis rodzica/opiekuna)

Załącznik nr 3 do Regulaminu
Koła Turystycznego OPP „175”
ZASADY ZACHOWANIA W CZASIE WYCIECZEK KOŁA
TURYSTYCZNEGO
OGNISKA PRACY POZASZKOLNEJ „175”
1) Uczestnicy wycieczki są zobowiązani do:
a) stosowania się do poleceń wydawanych przez kierownika wycieczki, opiekunów lub
przewodników;
b) słuchania poleceń nauczyciela;
c) nie wyprzedzania kierownika wycieczki;
d) pilnowania się grupy i nie oddalania się od niej bez wyraźnego zezwolenia opiekuna;
e) przemieszczania się zwartą grupą, w parach lub trójkach;
f) właściwego przygotowania się do wycieczki (odpowiedni do pogody ubiór; bilety,
pieniądze na wejścia do obiektów, jedzenie i picie);
g) kulturalnego odnoszenia się do opiekunów, kolegów i innych osób (np. nie hałasujemy;
nikogo nie bijemy, nie przezywamy, nie przepychamy; nie używamy brzydkich słów;
nie krzyczymy; nie dokuczamy sobie);
h) zachowywania się w sposób zdyscyplinowany;
i) punktualnego przybycia się na miejsce zbiórek (jeśli ktoś nie chodzi na świetlicę);
j) regularnego uczestnictwa w wycieczkach (frekwencja ucznia wpływa na jego przyjęcie
na zajęcia w kolejnym rok)
k) przestrzegania przepisów ruchu drogowego i zachowania ostrożność na ulicach i w
innych miejscach, w których może grozić jakiekolwiek niebezpieczeństwo;
l) kulturalnego zachowania się w komunikacji miejskiej,
m) dbania o swoje bezpieczeństwo;
n) informowania kierownika wycieczki, gdy kolega/koleżanka oddalili się od grupy;
o) nie rozmawiania z obcymi bez nadzoru kierownika wycieczki;
p) dbania o czystość, ład i porządek w miejscach, w których przebywają; nie niszczą zieleni,
nie płoszą zwierząt;
q) zachowywania się zgodnie z regulaminem obowiązującym w muzeach, parkach,
komunikacji miejskiej i innych obiektach ( nie dotykamy eksponatów, nie biegamy, nie
hałasujemy bez pozwolenia);
2) Kierownik wycieczki zobowiązuje się do:
a) dbania, aby czas spędzony pod jego opieką był aktywny, twórczy, sympatyczny;
b) kulturalnego zachowania, by dawać przykład uczniom;
c) dbania o bezpieczeństwo swoje i uczestników;
d) informowania rodziców o harmonogramie, kosztach wycieczki zmianach i opóźnieniach;
3) Rodzice:
a) zobowiązują się do zapoznania się z regulaminami koła oraz zapoznania z nimi dzieci;
b) zobowiązują dzieci do przestrzegania przepisów i do posłuszeństwa wobec nauczycielainstruktora koła turystycznego podczas wycieczki;
c) stosują się do regulaminów z jego konsekwencjami;
d) przygotowują dziecko odpowiednio do wycieczki;
e) kontaktują się z nauczycielem w sposób przez niego wskazany. Podany mail i telefon w
danym roku.

