
REGULAMIN I ZGODA NA WYJAZD DO KRAKOWA  

NA SPOTKANIE MŁODZIEŻY PIJARSKIEJ SMP  2019 

 

ZGODA - OŚWIADCZENIE RODZICÓW (OPIEKUNÓW) 
Dane osobowe uczestnika: 

 

Regulamin 

1. Termin wyjazdu: 11 – 14.10.2019r. 

2. Miejsce spotkania: Kraków, ul. Dzielskiego 1, 31-465 Kraków. 

3. 11 października 14.00 zbiórka przed kościołem i wyjazd autokarem. 

4. Uczestnik zabiera ze sobą na wyjazd: śpiwór i karimatę; legitymację szkolną / studencką, rzeczy osobiste.  

5. W trakcie wyjazdu obowiązuje Regulamin Parafialnego Klubu Sportowego Calasanz i Regulamin Przewoźnika. 

6. W trakcie trwania wyjazdu uczestnicy mogą  przemieszczać się tylko pod opieką opiekuna. 

7. Uczestnikowi są zobowiązani do kulturalnego i odpowiedzialnego zachowania. 

8. Uczestnikowi nie wolno samodzielnie oddalać się od grupy i wychowawców/opiekunów. 

9. Uczestnik wyjazdu bierze udział w programie przewidzianym przez organizatora. 

10. Program wyjazdu przewiduje: wspólne spotkania i integracja z młodzieżą z innych ośrodków pijarskich, wspólna modlitwa, 

spotkania formacyjne w grupach, część artystyczna (przegląd piosenki chrześcijańskiej). 

11. Podczas wyjazdu obowiązuje: zakazu palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz innych środków 

odurzających. 

12. Wyjazd z Krakowa jest przewidziany 14 października,  

13. Za przybycie uczestnika na miejsce zbiórki przed wyjazdem i samodzielny powrót do domu po przyjeździe 

odpowiedzialność biorą rodzice/opiekunowie. 

• Wyrażamy zgodę na podejmowanie decyzji związanych z leczeniem, hospitalizacją i zabiegami operacyjnymi w 

przypadku zagrożenia życia lub zdrowia mojego dziecka przez opiekuna w czasie trwania wyjazdu. 

 Wyrażamy zgodę na przejazd autokarem na trasie Rzeszów-Kraków-Rzeszów. 

 Wyrażamy zgodę na przetwarzanie naszych danych osobowych zawartych  w karcie zgody dziecka dla potrzeb 

niezbędnych do zorganizowania wyjazdu  (zgodnie z oraz RODO z 25 maja 2018r. ).Wyrażamy zgodę na przetwarzanie 

– publikowanie na stronie internetowej parafii danych osobowych, zdjęć itp. 

 Oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka pozwala na uczestniczenie w SMP2019. 

 

 

Zapoznałem/am się z regulaminem wyjazdu i zobowiązuję się do jego przestrzegania 

 

Data i miejscowość……….......................................................... 
Podpis uczestnika (oraz pełnoletniego) 

 

…………………………………………………….Podpis rodziców lub opiekunów  

nazwisko i imię  

data i miejsce urodzenia/ PESEL  

adres  

  

telefon kontaktowy  

ważne informacje o dziecku (lekarstwa-dawkowanie, inne wskazania, itp.) 

• jednocześnie informuję, że dziecko 

 * Choruje/ Nie Choruje* Na Przewlekłe Choroby……………………………………………………… 

• * jest Uczulony ( A ) / Nie Jest Uczulony/A 

…………………………………………………………………………….. 

• * Dobrze/ Źle Znosi Jazdę Autokarem 

• * Inne Uwagi………………………………………………………. 


