KARTA WYCIECZKI (IMPREZY)
Nazwa i adres szkoły:

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1
ul. STANISŁAWA STASZICA 5 26-200 KOŃSKIE

Cel wycieczki (imprezy):………………………………………………………...……………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
Nazwa kraju 1)/miasto/trasa wycieczki (imprezy):
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
Termin …………………………………………………………………………………………..
Numer telefonu kierownika wycieczki: ………………………………………………………..

Liczba uczniów ………………. w tym uczniów niepełnosprawnych ………………………..
Klasa: …………………………………………………………………………………………...

Liczba opiekunów wycieczki (imprezy) …………………………………….…………………
Środek transportu: ……………………………………………………….………………...…...

1)

Dotyczy wycieczki (imprezy) za granicą.

PROGRAM WYCIECZKI
Data, godzina
wyjazdu oraz
powrotu

Długość trasy
(w kilometrach)

Miejscowość docelowa
i trasa powrotna

Szczegółowy program
wycieczki od wyjazdu
do powrotu

Adres miejsca noclegowego i
żywieniowego oraz przystanki
i miejsca żywienia

OŚWIADCZENIE
Zobowiązuję się do przestrzegania
w czasie wycieczki (imprezy).

przepisów

dotyczących zasad

Kierownik wycieczki (imprezy)

bezpieczeństwa

Opiekunowie wycieczki (imprezy)
1. …………………………………

..………………………………

2. …………………………………

(imię i nazwisko oraz podpis)

3. …………………………………
4. …………………………………
5. …………………………………
6. …………………………………
(imię i nazwiska oraz podpisy)

ZATWIERDZAM

………………………………………..
(data i podpis dyrektora szkoły)

Zgoda rodziców/ opiekunów /
Data i godzina wyjazdu :
Data i godzina powrotu :
Trasa :
Wyrażam zgodę na wyjazd mojego dziecka ……………………………………………………
/ nazwisko i imię /

na wycieczkę ( imprezę) szkolną.
1.Zobowiązuję się do zapewnienia bezpieczeństwa dziecka w drodze pomiędzy miejscem
zamieszkania a miejscem zbiórki ( miejscem rozwiązaniem wycieczki)
2. Zgadzam się na czas wolny przewidziany w czasie wycieczki.
3. Zostałem/ zapoznany z regulaminem wycieczki.
4. Biorę pełną odpowiedzialność za szkody materialne spowodowane przez moje dziecko
w trakcie wycieczki.
5. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie wszystkich niezbędnych zabiegów lub operacji
w stanach zagrażających życiu lub zdrowiu dziecka ( proszę wymienić leki na które
dziecko
jest uczulone………………………………………………………………………………….
6. Oświadczam, że nie mam żadnych przeciwwskazań zdrowotnych uniemożliwiających
udział mojego dziecka w wycieczce.
……………………………………………….
( podpis rodzica )

Zgoda rodziców/ opiekunów /
Data i godzina wyjazdu :
Data i godzina powrotu :
Trasa :
Wyrażam zgodę na wyjazd mojego dziecka ……………………………………………………
/ nazwisko i imię /

na wycieczkę ( imprezę) szkolną.
1.Zobowiązuję się do zapewnienia bezpieczeństwa dziecka w drodze pomiędzy miejscem
zamieszkania a miejscem zbiórki ( miejscem rozwiązaniem wycieczki)
2. Zgadzam się na czas wolny przewidziany w czasie wycieczki.
3. Zostałem zapoznany z regulaminem wycieczki.
4.Biorę pełną odpowiedzialność za szkody materialne spowodowane przez moje dziecko
w trakcie wycieczki.
5. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie wszystkich niezbędnych zabiegów lub operacji
w stanach zagrażających życiu lub zdrowiu dziecka ( proszę wymienić leki na które
dziecko jest uczulone………………………………………………………………
6. Oświadczam, że nie mam żadnych przeciwwskazań zdrowotnych uniemożliwiających
udział mojego dziecka w wycieczce.
…………………………………..
(podpis rodzica )

Rozliczenie finansowe wycieczki szkolnej obowiązujące w Zespole Szkół
Ponadpodstawowych nr 1 w Końskich
Wycieczka do ……………………………….klasa……… termin……………………
Rodzaj wycieczki ……………………………………………………………………...
Imię i nazwisko kierownika wycieczki ………………………………………………..
Imiona i nazwiska opiekunów wycieczki ……………………………………………...
………………………………………………………………………………………….
I.Wpływy
1.Wpłaty uczestników wycieczki :
liczba uczniów …………….. x koszt wycieczki ……………..= ………………….zł
2.Inne wpłaty ……………………………………………………………………….zł
3.Razem wpływy …………………………………………………………………..zł

II. Wydatki
1.Koszty transportu :……………………………………………………………..zł
2.Koszt noclegu :…………………………………………………………………zł
3.Koszty wyżywienia :…………………………………………………………...zł
4.Koszty biletów wstępu:
do muzeum ……………………………………zł
do kina…………………………………………zł
do teatru……………………………………….zł
inne ……………………………………………zł
5. Inne wydatki : ……………………………………………………… zł
6. Razem wydatki ……………………………………………………... zł

III.Koszt wycieczki 1 uczestnika : ……………………………………….zł
IV. Pozostała kwota w wysokości ………………………………………..zł
Proponowane przeznaczenie nadwyżki finansowej ………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………

………………………

………………………

Podpis kierownika wycieczki

Rozliczenie zatwierdził

Data i podpis dyrektora szkoły

