
Regulamin wycieczki do Energylandii
 w dniu 21 lipieca 2021 godz. 07:30 - 20:00

1.Uczestnicy dostarczają kierownikowi wycieczki pisemną zgodę rodziców na udział w wycieczce oraz zabierają na wycieczkę 
aktualną legitymację szkolną.
2. Pierwszeństwo udziału w wycieczce mają mieszkańcy z Gminy Walce.
3. Osoba niepełnoletnia maksymalnie z jedną osobą dorosłą.
4. Uczestników wycieczki obowiązuje punktualność.
5. Uczestników wycieczki obowiązuje odpowiedni strój, okrycie przeciwdeszczowe, wygodne obuwie.
6. Obowiązuje zakaz palenia papierosów, spożywania alkoholu, zażywania narkotyków.
7. Uczestnicy zachowują się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny.
8. Uczestnicy wycieczki stosują się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez opiekunów oraz pracowników parku rozrywki.
9. Niedopuszczalne jest samowolne oddalanie się od grupy.
10. Uczestnicy dbają o czystość, ład i porządek w miejscach, w których przebywają.
11.Uczestnicy wszystkie niedyspozycje zgłaszają opiekunowi; zabrania się przyjmowania leków bez wiedzy opiekuna.
12 Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu obowiązującego na terenie Energylandii.
13. W autobusie należy zachowywać się grzecznie, nie pozostawiać śmieci. 

W czasie jazdy nie spacerować, nie stawać na siedzeniu.
14. Sprawdzaj czy zawsze masz obok siebie swojego towarzysza i pilnujcie się nawzajem.
15. Opiekunowie nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy wartościowe uczestnika w przypadku ich zapomnienia, zagubienia czy 

kradzieży.
16. Zakazuje się uczestnictwa w wycieczkach osobom chorym, z podwyższoną temperaturą ciała oraz osobom, które przebywają 

lub miały kontakt z osobami które przebywają w kwarantannie.
17. Oświadczam, że zapoznałam/em się i przyjmuję do wiadomości zasady udziału w wycieczkach oraz procedury bezpieczeństwa 

obowiązujące w GOK Walce w związku z epidemią COVID-19.
18. Wyrażam zgodę na udział w wycieczkach prowadzonych w tych warunkach.
19. Wyrażam zgodę na badanie temperatury ciała mojego dziecka.
20. W przypadku niezachowania odpowiedniej odległości od innych osób obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa.
 

Regulamin wycieczki do Energylandii
 w dniu 21 lipieca 2021 godz. 07:30 - 20:00

1.Uczestnicy dostarczają kierownikowi wycieczki pisemną zgodę rodziców na udział w wycieczce oraz zabierają na wycieczkę 
aktualną legitymację szkolną.

2. Pierwszeństwo udziału w wycieczce mają mieszkańcy z Gminy Walce.
3. Osoba niepełnoletnia maksymalnie z jedną osobą dorosłą.
4. Uczestników wycieczki obowiązuje punktualność.
5. Uczestników wycieczki obowiązuje odpowiedni strój, okrycie przeciwdeszczowe, wygodne obuwie.
6. Obowiązuje zakaz palenia papierosów, spożywania alkoholu, zażywania narkotyków.
7. Uczestnicy zachowują się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny.
8. Uczestnicy wycieczki stosują się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez opiekunów oraz pracowników parku 

rozrywki.
9. Niedopuszczalne jest samowolne oddalanie się od grupy.
10. Uczestnicy dbają o czystość, ład i porządek w miejscach, w których przebywają.
11. Uczestnicy wszystkie niedyspozycje zgłaszają opiekunowi; zabrania się przyjmowania leków bez wiedzy opiekuna.
12. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu obowiązującego na terenie Energylandii.
13. W autobusie należy zachowywać się grzecznie, nie pozostawiać śmieci. 

W czasie jazdy nie spacerować, nie stawać na siedzeniu.
14. Sprawdzaj czy zawsze masz obok siebie swojego towarzysza i pilnujcie się nawzajem.
15. Opiekunowie nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy wartościowe uczestnika w przypadku ich zapomnienia, zagubienia czy 

kradzieży.
16. Zakazuje się uczestnictwa w wycieczkach osobom chorym, z podwyższoną temperaturą ciała oraz osobom, które 

przebywają lub miały kontakt z osobami które przebywają w kwarantannie.
17. Oświadczam, że zapoznałam/em się i przyjmuję do wiadomości zasady udziału w wycieczkach oraz procedury bezpieczeństwa 

obowiązujące w GOK Walce w związku z epidemią COVID-19.
18. Wyrażam zgodę na udział w wycieczkach prowadzonych w tych warunkach.
19. Wyrażam zgodę na badanie temperatury ciała mojego dziecka.
20. W przypadku niezachowania odpowiedniej odległości od innych osób obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa.



Oświadczenie Rodzica

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w wycieczce do Energylandii
organizowanej przez Gminny Ośrodek Kultury w Walcach w dniu 21 lipieca 2021
Zobowiązuję się doprowadzić dziecko na miejsce zbiórki,  a po zakończonym wyjeździe do jego odbioru w ustalonym
wcześniej  miejscu. Akceptuję  regulamin  wycieczki  (zamieszczony  na  odwrocie),  który  przeczytałam/em  dziecku i
oświadczam, że stan zdrowia dziecka pozwala na uczestniczenie w tej wycieczce.
Zgadzam się na przeprowadzenie niezbędnych zabiegów i hospitalizację dziecka w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub
życia.

Dane osobowe uczestnika wycieczki
Imię i nazwisko: ........................................................................................................................................
Data urodzenia: .................................................
PESEL: ………………………………………………………………………. 
Miejsce zamieszkania: ..........................................................................................................................
Telefon rodzica / opiekuna: .............................................................   
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/-am się z programem wycieczki organizowanej przez GOK Walce.

.………………...……………………               .……………………………………………………
miejscowość, dn. czytelny podpis rodziców/opiekuna prawnego
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