KARTA WYCIECZKI
Nazwa i adres przedszkola/szkoły/placówki:
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wolsztynie
64-200 Wolsztyn
ul. Poniatowskiego 7
tel. 68 384 34 04 68 384 34 05
Cel wycieczki:………………………………………………………………………………….......
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
1)

Nazwa kraju /miasto/trasa wycieczki:
......................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Numer telefonu kierownika wycieczki: ………………………………………………………...
Termin: .....................................................................................................................................
Liczba uczniów: ................................................... Klasa: ……………………………………….

Liczba opiekunów wycieczki: .....................................................................................................
Środek transportu:
......................................................................................................................................................
1)

dotyczy wycieczek zagranicznych

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

Opiekunowie wycieczki

…………………………………….

1. …………………………………………….

(imię i nazwisko oraz podpis)

2. …………………………………………….
3. …………………………………………….
4. …………………………………………….
5. …………………………………………….

PROGRAM WYCIECZKI
Data,
godzina
wyjazdu oraz
powrotu

Długość
trasy
(w km)

Miejscowość
docelowa i trasa
powrotna

Szczegółowy program wycieczki
od wyjazdu do powrotu

Adres miejsca
noclegowego
i żywieniowego
oraz przystanki
oraz miejsca
żywienia

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

LISTA UCZNIÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W WYCIECZCE
L.p. Imię i nazwisko ucznia

Numer telefonu rodziców/
prawnych opiekunów

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

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

REGULAMIN WYCIECZKI

Zapoznałem się z regulaminem wycieczki i zobowiązuję się do przestrzegania zasad w
nim określonych.
(czytelny podpis uczniów)

Informacja dla rodziców

…………odciąć i zwrócić zgodę na wyjazd dziecka wychowawcy………………
.......................................................
/imię i nazwisko rodzica /opiekuna/

..............................................................................................................................
/adres zamieszkania, nr telefonu kontaktowego/

OŚWIADCZENIE
Wyrażam zgodę na udział syna / córki ...............................................................................
w wycieczce do ..................................................................................................................
która odbędzie się w dniu / dniach.....................................................................................

Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań lekarskich, aby syn/córka uczestniczył/a w wycieczce.
Wyrażam zgodę na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zabiegów lub operacji w stanach
zagrażających życiu lub zdrowiu mojego dziecka.
Inne istotne informacje, które rodzice/opiekunowie chcą przekazać organizatorowi
wycieczki.............................................................................................................................
.............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

Podpis rodzica lub opiekuna prawnego

Rozliczenie wycieczki
Wycieczka (impreza) szkolna do ……………………………………………………………………
zorganizowana w dniu....…………..................................................................................................…
1. DOCHODY
Wpłaty uczestników: (liczba osób) ………. x (koszt wycieczki) …………. = ………….…. zł
Inne wpłaty…………………………………………….………………………………………
Razem dochody: ………………….……………...................
2.WYDATKI
Koszt przejazdu:……………………………….……………………………………….………………....
Koszt noclegu:……………..………………………………………………………………………………
Koszt wyżywienia:…………………………………………………………….………………………….
Biletywstępu:………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Inne wydatki (jakie):…………………………….............................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
Razem wydatki:.......................................................................
3.KOSZT WYCIECZKI (IMPREZY) NA JEDNEGO UCZESTNIKA: ………………
4.POZOSTAŁA KWOTA W WYSOKOŚCI ……………………………………………..
5. SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA KWOTY( np. zwrot, wspólne wydatki klasowe, itp.)
………………………………………………………………………….............................
.............................................................................................................................................
6. UWAGI O PRZEBIEGU WYCIECZKI
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….………..
Podpisy przedstawicieli uczestników wycieczki
(np. samorząd klasowy)
………………………………………………….
………………………………………………….
…………………………………………………

Podpis kierownika wycieczki
…………………………………………………

Rozliczenie przyjął:
……………………………………..
(data i podpis dyrektora szkoły)

