
 

Załącznik nr 1  
do Regulaminu  

Koła Turystycznego Ogniska  
 

ZGODA RODZICÓW NA UDZIAŁ W ZAJĘCIACH 

1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka  

 

……………………………………………………………………………………. 

ucz. klasy …………………, szkoły……………………... w zajęciach koła 

turystycznego organizowanych przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej „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 lub 

opiekunów, 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 Ogniska, Regulamin 

Wychowanka Ogniska oraz  Regulamin Wycieczek Ogniska. 

 
                                                                                      …………………………………… 

                                                                                              podpis rodzica/opiekuna 

……………………………………………………………………………………………… 

                                                                                                                  Załącznik nr 2 
do Zarządzenia  Dyrektora OPP „175”  

nr 14/2015 z dnia18.09.2015 r. 
 

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 zajęcia prowadzone przez ognisko.* 

2. Oświadczam, że wyrażam zgodę na samodzielne dojście i powrót mojego dziecka na zajęcia 
organizowane przez ognisko* 

3. Oświadczam, że wyrażam zgodę na odbieranie przez nauczyciela ogniska mojego dziecka z 
zajęć świetlicy szkolnej na zajęcia ogniska wg regulaminu ogniska* 

4. Potwierdzam wybór punktu (wpisać 1,2,3)………………. 
 

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

                                                                                                                      Podpis rodzica 



*niepotrzebne skreślić 

 

Załącznik nr 3  
do Regulaminu  

Koła Turystycznego Ogniska  
 

 

REGULAMIN ZACHOWANIA W CZASIE WYCIECZEK 

KOŁA TURYSTYCZNEGO 

OGNISKA PRACY POZASZKOLNEJ „175” „175” 

 

1. Uczestnicy wycieczki są zobowiązani do: 

1) stosowania się do poleceń wydawanych przez kierownika wycieczki, 

opiekunów lub przewodników; 

2) właściwego przygotowania się do wycieczki (odpowiedni do pogody ubiór;  

bilety,  pieniądze na wejścia do obiektów, zdrowe jedzenie i picie); 

3) kulturalnego odnoszenia się do opiekunów, kolegów i innych osób; 

4) zachowywania się w sposób zdyscyplinowany; 

5) punktualnego przybycia się na miejsce zbiórek (jeśli ktoś nie chodzi na 

świetlicę); 

6) regularnego uczestnictwa w  wycieczkach 

7) przestrzegania przepisów ruchu drogowego i zachowania ostrożność na ulicach 

i w innych miejscach, w których może grozić jakiekolwiek niebezpieczeństwo; 

8) nie wyprzedzają kierownika wycieczki; 

9) słuchania poleceń nauczyciela, nie oddalają się od grupy bez wyraźnego 

zezwolenia opiekuna; 

10) porządku-nie śmiecą, nie niszczą zieleni, nie płoszą zwierząt; 

11) dbania o czystość, ład i porządek w miejscach, w których przebywają; 

12) zachowywania się zgodnie z regulaminem obowiązującym w muzeach, 

parkach i innych obiektach; 

13) dawania przykładu kulturalnego, godnego naśladowania polaka. 

2. Rodzice zobowiązują dzieci do przestrzegania przepisów i do posłuszeństwa wobec 

nauczyciela-instruktora koła turystycznego. 

 

 

 

 

 

 


