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KARTA UCZESTNIKA PLENERU MALARSKIEGO/ WYCIECZKI 

I.  DANE DOTYCZĄCE PLENERU/WYCIECZKI 

1. Miejsce pobytu: .......................................  3. Środek transportu………….. 
 
2. Czas trwania: ........................................... 

 

II. DANE UCZESTNIKA 

1. Imię i nazwisko.......................................  4. Klasa………………. 
 
2. Numer PESEL ........................................ 
 
3. Telefon: domowy: ..................................komórkowy: .............................................. 

 

III. INFORMACJA RODZICÓW (OPIEKUNÓW)O STANIE ZDROWI A DZIECKA 
(czy dziecko jest na coś uczulone, czy przyjmuje stale leki i w jakich dawkach, itp.) 

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Stwierdzam, Ŝe stan zdrowia mojego dziecka pozwala na uczestniczenie w tym plenerze. 

 
Łódź ............................    ........................................................... 

  (data)  (podpis matki, ojca lub opiekuna) 

 

IV. ZOBOWI ĄZANIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW  

1.  Zobowiązuję się do pokrycia kosztów związanych z udziałem w plenerze. 
 Planowany orientacyjny koszt wyjazdu to:...................................... 
2.  Zobowiązuję się do zapewnienia bezpieczeństwa mojemu dziecku w drodze pomiędzy 

miejscem zbiórki (szkoła) i punktem rozwiązania pleneru/wycieczki a domem. 
3.  Biorę na siebie odpowiedzialność finansową za ewentualne szkody materialne 

wynikające z nieprzestrzegania przez moje dziecko Regulaminu plenerów i wycieczek. 
4.  Zgadzam się na wszelkie zabiegi medyczne ratujące zdrowie i Ŝycie mojego dziecka. 
5.  Zostałem/am poinformowany/a, Ŝe w przypadku złamania regulaminu wycieczki 

moje dziecko moŜe ponieść kary przewidziane w statucie szkoły. 
6.  W razie odesłania mojego dziecka z wycieczki do domu zobowiązuję się 

niezwłocznie odebrać je z miejsca pobytu grupy na własny koszt. 
 
Łódź .............................   ............................................................ 

 (data)  (podpis matki, ojca lub opiekuna) 

V. KONTRAKT UCZE Ń – SZKOŁA 

Podczas pobytu na plenerze/wycieczce i w czasie dojazdów w obie strony uczestnicy 
przestrzegają zasad etyki i reguł zachowania określonych w Statucie szkoły oraz  
w Regulaminie Wycieczek Szkolnych. 
 
W szczególności uczniów obowiązuje: 
1.  Całkowity zakaz spoŜywania alkoholu pod jakąkolwiek postacią, palenia papierosów  

i zaŜywania środków odurzających (narkotyki, dopalacze) 
2.  Zakaz utrzymywania kontaktów seksualnych. 
3.  Przestrzeganie ciszy nocnej (2200 – 600) 
4.  Obecność i aktywne uczestnictwo w zajęciach. 
5.  Respektowanie poleceń kierownika pleneru i opiekunów spoza grona pedagogicznego 

Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych. 
6.  Zgłaszanie wszelkich problemów zdrowotnych, organizacyjnych i innych waŜnych 

spraw kierownikowi grupy. 
7.  Informowanie kierownika pleneru lub opiekunów o kaŜdorazowym oddaleniu się 

od grupy. 
 

Uczniowie naruszający zasady Statutu szkoły, Regulamin plenerów i wycieczek, 
dopuszczający się zachowań uznanych przez kierownika (opiekuna) grupy za niewłaściwe 
lub naganne zostaną odesłani do domu, po telefonicznym poinformowaniu rodziców 
i dyrektora szkoły. 
 

Rodzice zobowiązują się do niezwłocznego odbioru syna/córki z miejsca pobytu 
grupy na własny koszt oraz do zwrotu ewentualnego (wcześniej uzyskanego) 
dofinansowania. Środki wpłacone na pokrycie kosztów pleneru nie podlegają 
zwrotowi. 
 
Oświadczam, Ŝe zapoznałem/am się z Regulaminem plenerów i wycieczek. 
 
Zobowiązuję się do przestrzegania zasad kontraktu, co potwierdzam własnoręcznym 
podpisem 
 
 
Łódź ............................    ............................................... 

  (data)  (czytelny podpis ucznia) 
 
 

Oświadczam, Ŝe zapoznałem/am się z Regulaminem plenerów i wycieczek Zespołu 
Państwowych Szkół Plastycznych w Łodzi. 
 
 
Łódź ............................    ............................................... 

  (data)  (podpis matki, ojca lub opiekuna) 


