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ZGODA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW  
 

 ___________________________________     ___________________________________ 
            imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna*                                                                                                            czytelny podpis 

 
     Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka……………………………………………………………………………………………………………….. 
w zimowisku, zorganizowanym przez Szkołę Podstawową w Tczycy. Zimowisko odbędzie się w Czarnej Górze w dniach 
30.01.2023 r. – 02.02.2023 r.  
Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem zimowiska zamieszczonym poniżej. 

 Informuję, że mój syn/córka zapoznał(a) się z regulaminem zimowiska i jest świadomy(a) konieczności jego 
przestrzegania. 

 Nie znam przeciwwskazań zdrowotnych do udziału mojego dziecka w zimowisku, którego program                       
i regulamin poznałem/am. 

 Wyrażam zgodę na podejmowanie decyzji związanych z leczeniem, hospitalizacją i zabiegami operacyjnymi,     
w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia mojego dziecka przez kierownika lub wychowawców w czasie 
trwania zimowiska. 

 Biorę  odpowiedzialność  finansową  za  szkody   materialne  wynikające  z  nieprzestrzegania                                
regulaminu zimowiska spowodowane przez moje dziecko. 

 Biorę odpowiedzialność za drogę dziecka na miejsce zbiórki i jego odbiór po powrocie z zimowiska (parking 
przy Szkole Podstawowej w Tczycy);  

 Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczenie zdjęć i materiałów filmowych zawierających wizerunek 
mojego dziecka, zarejestrowanych w trakcie zimowiska, na szkolnej stronie internetowej: sptczyca.pl. 

 Zobowiązuję się do pokrycia kosztów zimowiska w wysokości 1070,00 zł. Słownie: jeden tysiąc 
siedemdziesiąt złotych do dnia 20.01.2023 r. 

 
 

 
Prawidłowość powyższych informacji potwierdzam ……………………………………………………………………………………………………. 
                                                                                                                                                  data i czytelny podpis rodziców/prawnych opiekunów  

 
 

Regulamin zimowiska - Czarna Góra 30.01.2023 r. – 02.02.2023 r. 
 

1. Każdy uczestnik zimowiska zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem i harmonogramem zimowiska oraz 
bezwzględnie stosować się do zawartych  w nich zapisów. 

2. W czasie podróży: 
 Zajmujemy wyznaczone miejsca w autokarze. 
 Nie przemieszczamy się i nie stoimy w autokarze. 
 W autokarze nie spożywamy pokarmów mogących zanieczyścić jego wnętrze. 
 Nie hałasujemy. 
 Wszelkie niedyspozycje związane z jazdą zgłaszamy natychmiast opiekunom. 

3. Zajęcia narciarskie: 
 Na stoku narciarskim obowiązuje REGULAMIN OŚRODKA NARCIARSKIEGO GrapaSki, oraz przepisy 

KODEKSU NARCIARZA PZN z którymi uczestnicy zostaną zaznajomieni w pierwszym dniu zimowiska. 
 W czasie zajęć uczestnicy zimowiska zobowiązani są do wykonywania poleceń wychowawców oraz 

reagowania na ustalone sygnały. 
 Zajęcia narciarskie odbywają się wyłącznie w grupach i zawsze pod opieką wychowawców. 
 Uczestnikom niepełnoletnim nie wolno samodzielnie poruszać się po stoku. 
 Nie wolno odłączać się od grupy bez wiedzy i zgody wychowawcy. 
 Każde złe samopoczucie, problem, chęć skorzystania z toalety na stoku należy zgłosić wychowawcy. 
 Uczestnicy podzieleni są na grupy według stopnia zaawansowania umiejętności narciarskich. 
 Wychowawcy na stoku mogą zweryfikować umiejętności uczestników i dokonać zmian w poszczególnych 

grupach zaawansowania. 
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 Przerwa podczas zajęć odbywa się w wyznaczonym przez opiekunów czasie i miejscu. 
 W karczmie, toalecie na stoku poruszamy się ostrożnie. Pamiętamy, że poruszamy się w obuwiu 

narciarskim, a podłoga może być śliska. 
 Podczas zajęć nie używamy telefonów komórkowych, nie rozmawiamy, nie robimy zdjęć, nie nagrywamy 

filmików. Telefonu możemy użyć wyłącznie za zgodą wychowawców. 
 Podczas zajęć panuje miła atmosfera, a wszelkie sytuacje konfliktowe rozwiązujemy jak najszybciej, 

najlepiej w obecności wychowawcy. 
 Zwracamy szczególną uwagę na bezpieczeństwo własne i innych uczestników. 

4. Miejsca noclegowe: 
 Przydział miejsc noclegowych ustalają wychowawcy. 
 Po zajęciu miejsc w pokojach zachowujemy się kulturalnie (nie kładziemy na łóżkach bagażu, nie 
niszczymy mebli, nie wychylamy się z okien i balkonów, nie trzaskamy drzwiami, nie śmiecimy). 
 Bezwzględnie przestrzegamy ciszy nocnej pomiędzy godz. 22.00 a 7.00. 
 W sanitariatach utrzymujemy idealną czystość. 
 Obowiązuje kategoryczny zakaz samowolnego opuszczania terenu miejsca noclegowego.  

5. Obowiązki uczestnika zimowiska: 
Każdy uczestnik zimowiska zobowiązany jest do przestrzegania podstawowych zasad:: 
 Przestrzegać postanowień regulaminu zimowiska. 
 Być zdyscyplinowanym, punktualnym i kulturalnym. Pamiętać o ważnej zasadzie: „Twoje zachowanie 

może mieć wpływ na bezpieczeństwo innych”. 
 Stosować się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez opiekunów. Uważnie słuchać opiekunów. 
 Nie oddalać się od grupy bez wyraźnego zezwolenia opiekuna. 
 Przestrzegać przepisów ruchu drogowego i zachowywać ostrożność na ulicach i w innych miejscach,  

w których może grozić jakiekolwiek niebezpieczeństwo. 
 Uczestniczyć w zajęciach przewidzianych w programie. 
 Zachować ład i porządek w miejscach przebywania oraz pozostawić po sobie czystość i porządek. 
 Zgłaszać przypadki ewentualnych dolegliwości, skaleczeń, choroby, czy innych niedyspozycji. 
 Informować opiekunów o wypadkach, sytuacjach niebezpiecznych mogących zagrażać zdrowiu lub życiu 

uczestników zimowiska, wyrządzonych szkodach lub innych problemach. 
 Zachowywać się zgodnie z ogólnymi zasadami wychowania, kultury. Kulturalnie odnosić się do opiekunów, 

kolegów i innych osób. 
 Dbać i pilnować swojego mienia oraz nie niszczyć rzeczy współuczestników zimowiska.  
 Zabrania się spożywania alkoholu, środków odurzających, energetyków, palenia papierosów. 
 Należy mieć przy sobie legitymację szkolną lub dowód osobisty. 
 Za szkody wyrządzone przez uczestnika zimowiska odpowiedzialność materialną ponoszą jego rodzice lub 

prawni opiekunowie, osoby pełnoletnie odpowiadają finansowo same za siebie. 
 Zachęcamy do dbałości o przyjazną i wesołą atmosferę tak, aby nikt nie czuł się samotny i wyobcowany.    

 
                W przypadku niedostosowania się uczestnika do regulaminu, łamania przepisów i zasad bezpieczeństwa – 

wyciągnięte  zostaną  następujące  konsekwencje:  
 Upomnienie przez wychowawcę. 
 Powiadomienie rodziców  (opiekunów). 
 Zakaz udziału w niektórych zajęciach programowych. 

 
 
Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem zimowiska i zobowiązuję się do jego przestrzegania. 

 
 
 

_____________________ ____________________________________ 
data i czytelny podpis uczestnika wycieczki 

 


