
Warszawa, dnia _____________________ 

____________________________ 

Imię i nazwisko rodzica/rodziców  

 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW NA UDZIAŁ DZIECKA W WYCIECZCE SZKOLNEJ 

 

Ja niżej podpisany, uprawniony do złożenia niniejszego oświadczenia, w związku z organizacją przez 

________________________________________ (zwanej dalej „Szkołą”) oświadczam, iż: 

nazwa placówki 
 

1. wyrażam zgodę na udział mojego dziecka  ___________________________________________  

(imię, nazwisko dziecka) 

w wycieczce do _________________________________________________________________ 

w terminie ____________________________________________________________________.  

2. zobowiązuję się do pokrycia pełnych kosztów wyjazdu w kwocie ________________________ zł  

w terminie określonym przez kierownika wycieczki lub dyrektora Szkoły. Akceptuję fakt, iż ww. 

kwota może ulec zmianie w przypadku zmiany ilości uczestników i w takim przypadku zobowiązuję 

się do pokrycia dodatkowych kosztów.  

3. akceptuję, iż w przypadku konieczności uiszczenia zaliczki na poczet wynagrodzenia za jej 

organizację istnieje ryzyko braku możliwości jej odzyskania w przypadku rezygnacji mojego dziecka 

z wycieczki lub odstąpienia od umowy z przyczyn dotyczących Szkoły lub jej uczestników, jeżeli 

zawarta przez Szkołę umowa o świadczenie usługi turystycznej lub przewozu nie będzie stwarzała 

takiej możliwości. Oświadczam, iż w takim przypadku zobowiązuję się do niedochodzenia 

należności z tytułu uiszczonej zaliczki od Szkoły.  

4. akceptuję, iż w przypadku odstąpienia od umowy organizacji wycieczki lub jej rozwiązania z 

przyczyn dotyczących Szkoły lub jej uczestników istnieje ryzyko pokrycia kosztów związanych z 

organizacją wycieczki, o ile przewiduje to umowa zawarta między Szkołą a organizatorem 

wycieczki, zaś jako rodzic zobowiązuje się do ich uiszczenia. Oświadczam, iż w przypadku takiej 

konieczności pokryję ww. koszty.  

5. akceptuję, iż w przypadku nienależytego wykonania zobowiązania przez organizatora wycieczki 

szkolnej, w tym przewozu, Szkoła podejmie z ww. podmiotem negocjacje mające na celu obniżenie 

wynagrodzenia lub uzyskanie upustu z tytułu usługi, zaś w przypadku uzyskania porozumienia, 

zostanie nałożona przez Szkołę kara umowna na organizatora w wysokości określonej w umowie, 

przy czym istnieje ryzyko braku uzyskania świadczenia w pełni zaspokajającego roszczenia.  

6. zobowiązuję się do zapewnienia dziecku bezpieczeństwa w drodze pomiędzy miejscem 

zamieszkania a miejscem zbiórki i miejscem rozwiązania wycieczki, a miejscem zamieszkania. 

7. Oświadczam, że biorę odpowiedzialność finansową za szkody materialne, wynikające z braku 



przestrzegania regulaminu wycieczki, spowodowane przez moje dziecko i wyrażam zgodę na 

pokrycie ewentualnych szkód materialnych wyrządzonych przez moje dziecko w trakcie trwania 

wycieczki. 

8. Jednocześnie nie znam przeciwwskazań zdrowotnych do udziału mojego dziecka w wycieczce, 

której program i regulamin poznałem. 

9. Ważne informacje o dziecku:  syn/córka  

  *dobrze/źle znosi jazdę autokarem. 

  *inne ważne uwagi dotyczące zdrowia dziecka (alergie, zażywane leki, uczulenia pokarmowe itp.) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  

  *w przypadku choroby lokomocyjnej zobowiązuję się zaopatrzyć dziecko w środki umożliwiające 

jazdę autokarem. 

10. Dane osobowe uczestnika wycieczki: 

  a) adres zamieszkania: __________________________________________________________; 

  b) telefon kontaktowy do rodziców/prawnych opiekunów: ________________________________.  

 

 

_________  _________________________  
(miejscowość, data) (podpis rodziców/prawnych opiekunów) 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

 


