
Załącznik nr 4 do Zarządzenia Dyrektora  
nr 16.ZSSPO.2018 z dnia 27 sierpnia 2018 

ZGODA – OŚWIADCZENIE RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

Wyrażam zgodę na wyjazd mojego syna/ mojej córki  
…………………………………………………………………….….(imię i nazwisko) ucznia klasy …………………  
na wycieczkę rowerową na Pogorię 5 października 2021 (wtorek) 
Zobowiązuję się do pokrycia pełnych kosztów wyjazdu w kwocie 3 zł.  
Biorę odpowiedzialność finansową za szkody materialne wynikające z nieprzestrzegania 
regulaminu wycieczki spowodowane umyślnie przez moje dziecko.  
W przypadku kiedy moje dziecko nie może kontynuować wycieczki z powodu braku 
kondycji, awarii roweru, czy wypadku uniemożliwiającego dalszą jazdę, 
zobowiązuję się do jak najszybszego odebrania dziecka, tak aby pozostałe uczestnicy 
mogli kontynuować wyprawę.  
Jednocześnie oświadczam, że nie ma żadnych medycznych przeciwkazań do udziału w 
wycieczce, oraz zobowiązuję się do sprawdzenia stanu technicznego roweru, a w 
szczególności stanu opon oraz hamulców.  
Informacje o dziecku:  
ważne uwagi dotyczące zdrowia dziecka (alergie, zażywane leki, uczulenia pokarmowe, itp.)  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………..………………………………………………………… 
(data czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych) 

Szkolna wycieczka rowerowa Pogoria 5 października 2021 

Plan wycieczki (ok. 50 km) 
Zbiórka 8.45 

Wyjazd ok godz. 9.00 

Planowany powrót ok godz. 14-15 

Trasa poglądowa, może różnić się w 
kilku fragmentach. W trakcie 
wycieczki unikać będziemy dróg o 
dużym natężeniu ruchu i poruszać się 
będziemy ścieżkami rowerowymi.  
Jednak w miejscach gdzie nie ma 
innej możliwości kolumna wycieczki 
poruszać się będzie po drogach 

publicznych.  

UWAGA!!! Z POWODU ZŁYCH WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH WYCIECZKA MOŻE 
ZOSTAĆ ODWOŁANA LUB PRZESUNIĘTA NA INNY TERMIN.  

 
Wymagania:  

• Sprawny rower (napompowane koła, nasmarowany łańcuch) 

• Wskazana zapasowa dętka 

• Kask  

• Drugie śniadanie w plecaku 

• Kilka złotych na napoje itp. 

• Wpłata na dodatkowe ubezpieczenie płatna przy zapisie i oddaniu zgody (3 zł) 
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