Załącznik nr 1

KARTA WYCIECZKI
Nazwa i adres przedszkola/szkoły/placówki: …………………………………………..……
……………………………………….………………………………………………………..
Cel wycieczki: ………………………………………………………………………………..
……………………………………….………………………………………………………..
……………………………………….………………………………………………………..
Nazwa kraju1)/miasto/trasa wycieczki:
……………………………………….………………………………………………………..
……………………………………….………………………………………………………..
……………………………………….………………………………………………………..
Termin: …………………………….………………………………………………………….
Numer telefonu kierownika wycieczki: …………………………………………………….…
Liczba uczniów: ………………, w tym uczniów niepełnosprawnych: ………………………
Klasa: …………………………………………………………………………………………..
Liczba opiekunów wycieczki: …………………………………………………………..……..
Środek transportu: ………………………………………………………………………….….

1) Dotyczy

wycieczki za granicą.

Załącznik nr 2
LISTA UCZESTNIKÓW WYCIECZKI DO ..............................................................................................
W DNIU .......................................................................

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Nazwisko i imię

Klasa

Telefon rodziców

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Wszyscy uczestnicy są objęci zbiorowym ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i
młodzieży w ......................................... Polisa Nr .................................... z dnia .........................................

Załącznik nr 3

PROGRAM WYCIECZKI
Data, godzina
wyjazdu oraz
powrotu

Długość trasy
(w kilometrach)

Miejscowość
docelowa
i trasa
powrotna

Szczegółowy
program
wycieczki od
wyjazdu do
powrotu

Adres miejsca
noclegowego
i żywieniowego
oraz przystanki
i miejsca
żywienia

OŚWIADCZENIE
Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa w czasie
wycieczki.

Kierownik wycieczki
…………………………………….
(imię i nazwisko oraz podpis)

Opiekunowie wycieczki
1. …………………………………………….
2. …………………………………………….
3. …………………………………………….
4. …………………………………………….
5. …………………………………………….
6. …………………………………………….
(imiona i nazwiska oraz podpisy)

ZATWIERDZAM
….……………………………………………..…
(data i podpis dyrektora przedszkola/szkoły/placówki)

Załącznik nr 4
ZGODA RODZICÓW NA WYJAZD DZIECKA NA WYCIECZKĘ
A. Wyrażam zgodę na wyjazd mojego syna/córki ................................................................. z klasy .............
na wycieczkę do ................................................................ w dn. ....................................

..........................................
(data)

...................................................................
(podpis rodzica, opiekuna)

B. Ewentualne uwagi rodziców o dziecku ……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

REGULAMIN UCZESTNIKA WYCIECZKI
1. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do posłuszeństwa i wykonywania poleceń kierownika wycieczki oraz
opiekunów.
2. Zabrania się samowolnego oddalania od grupy.
3. Należy przestrzegać punktualnego stawiania się w miejscach zbiórek.
4. Wszelkie niedyspozycje trzeba zgłaszać opiekunowi; zabrania się przyjmowania leków bez wiedzy
opiekuna.
5.Zabrania się spożywania i posiadania wszelkich używek (alkohol, papierosy, narkotyki); w przypadku
stwierdzenia posiadania ich lub spożycia, kierownik wycieczki jest zobowiązany do natychmiastowego
powiadomienia rodziców.
6.W miejscach noclegowych należy przestrzegać wewnętrznych regulaminów ośrodków wypoczynkowych
(cisza nocna, porządek).
7. Należy zachowywać się stosownie do miejsca pobytu (nie krzyczeć, nie niszczyć przyrody, nie rozpalać
ogniska w miejscach niedozwolonych).
8. Dbać o bezpieczeństwo swoje i innych
9. Kąpiel w akwenach możliwa jest tylko za zgodą i pod opieką opiekuna.
10.Każdy uczestnik wycieczki powinien być wyposażony w odpowiedni strój i ekwipunek (w zależności od
rodzaju wycieczki).
11.Uczestnicy potwierdzają własnoręcznym podpisem fakt zapoznania się z regulaminem i zobowiązują
się przestrzegać zawartych w nich zasad.
Potwierdzam prawdziwość powyższych danych oraz zapoznanie się z regulaminem wycieczki:

..............................................................................
(czytelny podpis rodzica, opiekuna)
* niewłaściwe skreślić,
** dotyczy wycieczek zagranicznych

Załącznik nr 5
REGULAMIN UCZESTNIKA WYCIECZKI
1. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do posłuszeństwa i wykonywania poleceń kierownika wycieczki oraz
opiekunów.
2. Zabrania się samowolnego oddalania od grupy.
3. Należy przestrzegać punktualnego stawiania się w miejscach zbiórek.
4. Wszelkie niedyspozycje trzeba zgłaszać opiekunowi; zabrania się przyjmowania leków bez wiedzy opiekuna.
5. Zabrania się spożywania i posiadania wszelkich używek (alkohol, papierosy, narkotyki); w przypadku
stwierdzenia posiadania ich lub spożycia, kierownik wycieczki jest zobowiązany do natychmiastowego
powiadomienia rodziców.
6. W miejscach noclegowych należy przestrzegać wewnętrznych regulaminów ośrodków wypoczynkowych
(cisza nocna, porządek).
7. Należy zachowywać się stosownie do miejsca pobytu (nie krzyczeć, nie niszczyć przyrody, nie rozpalać
ogniska w miejscach niedozwolonych).
8. Dbać o bezpieczeństwo swoje i innych
9. Kąpiel w akwenach możliwa jest tylko za zgodą i pod opieką opiekuna.
10. Każdy uczestnik wycieczki powinien być wyposażony w odpowiedni strój i ekwipunek (w zależności od
rodzaju wycieczki).
11. Uczestnicy potwierdzają własnoręcznym podpisem fakt zapoznania się z regulaminem i zobowiązują się
przestrzegać zawartych w nich zasad.
Podpisy uczniów potwierdzające zapoznanie się z regulaminem

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Nazwisko i imię ucznia

Podpis ucznia

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Załącznik nr 6

Wzór rozliczenia finansowego wycieczki szkolnej
Wycieczka do ................................................... termin .................................................
Imię i nazwisko kierownika wycieczki ............................................................................
Liczba uczestników wycieczki .......................................................................................
I. Wpływy
1. Wpłaty uczestników wycieczki:
liczba osób .................. x koszt wycieczki ........................ = ........................... zł
2. Inne wpłaty ...................................................................................................... zł
wpływy zł

3. Razem

........................................................................................................................................
II. Wydatki
1.

Koszty transportu: ........................................................................................... zł

2.

Koszt noclegu: ................................................................................................ zł

3.

Koszt wyżywienia: ........................................................................................... zł

4.

Koszty biletów wstępu…………………………………………………………….. zł

5.

Inne wydatki: ................................................................................................... zł

6.

Razem wydatki: ............................................................................................. zł

III. Koszt wycieczki 1 uczestnika: .......................................................................... zł
IV. Pozostała kwota w wysokości .......................................................................... zł
Proponowane przeznaczenie nadwyżki finansowej ......................................................
........................................................................................................................................

............................................................
Podpis kierownika wycieczki

......................................................................
Data i podpis dyrektora szkoły

..................................................
Rozliczenie zatwierdził

