Regulamin Pieszego Rajdu Integracyjnego Klas Pierwszych
( prawa i obowiązki uczestników)

1. Uczestnik rajdu ma prawo w pełni korzystać z imprezy i realizowanego podczas niej programu
turystyczno - krajoznawczego i kulturalnego.

2. Uczestnicy dostarczają kierownikowi wycieczki lub opiekunowi oświadczenia rodziców (opiekunów
prawnych) wyrażające zgodę na udział w rajdzie szkolnym.

3. Uczestnika rajdu obowiązuje punktualne przybycie na miejsce zbiórki.
4. Wszystkich uczestników rajdu obowiązuje zachowanie nienarażające bezpieczeństwa własnego i
innych.

5. Uczestnik zobowiązany jest stosować się do postanowień statutu szkoły, przepisów i regulaminów
obowiązujących w trakcie rajdu (m.in. przepisów przeciwpożarowych, komunikacyjnych, poruszania się
po drogach).

6. Uczestnik rajdu podlega opiekunom i jest zobowiązany do bezwzględnego respektowania ich poleceń.
7. Każdy uczestnik ma obowiązek dbania o mienie i wyposażenie miejsca, w którym przebywa. Za szkody
wyrządzone przez uczestnika wycieczki odpowiedzialność ponosi on sam, jego rodzice lub opiekunowie
prawni.

8. Uczestnik

może sam dawkować sobie leki na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców

(opiekunów prawnych).

9. W przypadku złego samopoczucia uczeń zgłasza się do kierownika rajdu lub opiekuna.
10. Rodzice lub opiekunowie prawni zobowiązani są do zadbania o to, aby dziecko, będące uczestnikiem
rajdu, zostało właściwie na nią wyposażone. Dotyczy to zwłaszcza legitymacji szkolnej, lekarstw,
stosownego obuwia i odzieży.

11. Uczestnik

naruszający regulamin rajdu może być wydalony z imprezy na koszt rodziców

(opiekunów prawnych). W przypadku ucznia niepełnoletniego rodzice (opiekunowie prawni) są
zobowiązani do odebrania dziecka z miejsca pobytu.

12. Wobec uczestnika nieprzestrzegającego regulaminu zostaną wyciągnięte konsekwencje zgodnie ze
statutem szkoły.

13. Rodzic lub opiekun prawny zobowiązuje się do przywiezienia dziecka na miejsce zbiórki i odbioru po
zakończeniu rajdu.

Oświadczenie rodziców/opiekunów
Po zapoznaniu z regulaminem Rajdu Integracyjnego Klas Pierwszych ja niżej
podpisana/y wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka
……………….…………………………………………………….. w rajdzie na terenie
gminy i miasta Skępe w dniu 05 października 2018 roku.
Oświadczam, że zorganizuję dojazd dziecka na miejsce zbiórki o godzinie 8.30 i
odbiorę dziecko o godzinie 14.00 z wyznaczonego miejsca.
Jednocześnie oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka w pełni pozwala na
uczestnictwo w w/w rajdzie.
Wyrażam zgodę na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zabiegów lub operacji w
stanach zagrażających zdrowiu i życiu mojego dziecka.

Lipno, dnia……………………..

………………………………………………
(czytelny podpis rodzica /opiekuna)

Proszę wypełnić:
Numer telefonu do rodziców/opiekunów………………………………………
Pesel dziecka……………………………………………………………………
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