
 

 

 

 

WYPRAWA: ………………………………………………………….………..  

 
TERMIN: ………………………………………………………….………………… 

 

 
Deklaracja: 

 

 
Imię i nazwisko uczestnika:  ……………………………………………..……. 

Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki w wyprawie wakacyjnej Klubu 

Podróżnika Turbacz wymienionej powyżej. Oświadczam, że zapoznałem (-am) się z 

planem i harmonogramem wyprawy i akceptuję go w całości. Oświadczam, że 

zgadzam się, aby wyłączną opiekę nad moim synem pełnili w dniach wyprawy 

opiekunowie z KP Turbacz (wymienieni w opisie wyprawy) 

Jednocześnie: 

 wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki w zajęciach podczas wyprawy, w 

tym również wycieczkach na tereny górskie (wyszczególnionych w ofercie pod 

opieką opiekunów KP Turbacz wymienionych w ofercie).  

 zgadzam się na przejazd mojego syna/córki samochodem prywatnym, którego 

kierowcą jest opiekun KP Turbacz (wymieniony w ofercie), do miejsc 

wyszczególnionych w ofercie i harmonogramie. 

 zobowiązuję się ponieść wszelkie koszty związane z udziałem mojego dziecka 

w/w wyprawie (według oferty). 

 oświadczam, że syn/córka: 

-   choruje/nie choruje* na przewlekłe choroby (podać jakie).:   

..........………………………………………………………………….………………… 

..........………………………………………………………………….………………… 

-   zażywa/nie zażywa* na stałe leki (podać nazwę i informację o dawkowaniu leku): 

..........………………………………………………………………….………………… 

PPOOWWRRÓÓTT  DDOO  PPRRZZYYGGOODDYY  

WAKACJE 2021 

wpisać nazwę wyprawy 

wpisać datę wyprawy 



-  jest uczulony (a)/nie jest uczulony(a)* (jeżeli tak to na co? ) 

........................................................................................................................................... 

..........………………………………………………………………….………………… 

-   dobrze/źle* znosi jazdę autokarem (można podać dodatkowe szczegóły):  

..........………………………………………………………………….………………… 

..........………………………………………………………………….………………… 

-   inne uwagi o stanie zdrowia dziecka:  

..........………………………………………………………………….………………… 

.........………………………………………………………………….………………… 

 wyrażam/nie wyrażam* zgodę na podejmowanie decyzji związanych z 

leczeniem, hospitalizacją i zabiegami chirurgicznymi w przypadku zagrożenia 

zdrowia lub życia mojego dziecka przez kierownika lub opiekunów w czasie 

trwania wycieczki. 

 zobowiązuję się do natychmiastowego odebrania z wycieczki mojego dziecka w 

przypadku znalezienia bądź zażywania niedozwolonych substancji (alkohol, 

narkotyki, papierosy) oraz, gdy zachowanie dziecka zagraża zdrowiu lub życiu 

jego bądź innych uczestników wycieczki. 

 zgadzam się na utrwalanie na zdjęciach i filmie wydarzeń wyprawy, celem 

stworzenia kroniki wyprawy i ewentualnej relacji medialnej (Internet, prasa inne 

media). 

 zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z 

organizacją wyjazdu. 

 

 

 

Data…………………….     Podpis rodzica: 

  

      

………………………………… 

 

 


