
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka……………………………………………………………..
w Zgrupowaniu Sportowym, które odbędzie się w Zakopanem w dniach  7.02.2020 -  15.02.2020 /
14.02 – 22.02.2019 oraz zobowiązuję się wpłacić zaliczkę w wysokości 500 zł do 25.10.2019 r .  na
konto klubu UKS Orlęta Raszyn: PKO BP 63 1020 1055 0000 9802 0399 3870.

Biorę  odpowiedzialność  finansową  za  ewentualne  szkody  materialne  wynikające  z
nieprzestrzegania regulaminu obozu spowodowane przez moje dziecko oraz w przypadku ewentualnej
kontuzji dziecka, wyrażam zgodę na udzielanie pomocy lekarskiej w obecności trenera.

......................................................... 
Podpis Rodzica 

REGULAMIN ZGRUPOWANIA 

Zachowanie człowieka w miejscach publicznych daje świadectwo o jego kulturze, może mieć również
wpływ na bezpieczeństwo wielu osób. 

Każdy uczestnik zgrupowania zobowiązany jest do:

1. Zabrania na Zgrupowanie aktualnej legitymacji szkolnej.
2. Punktualnego przybycia na miejsce zbiórki.
3. W środkach transportu zająć miejsce wyznaczone przez opiekuna.
4. Zachowywania się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny.
5. Ubierania się w odzież stosowną do warunków i miejsca wyjazdu.
6. Punktualnego zjawiania się na miejscach zbiórek.
7. Stosowania się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez opiekunów. 
8. Nie oddalania się od grupy bez wyraźnego zezwolenia opiekuna. 
9. Przestrzegania przepisów ruchu drogowego i zachowywania ostrożności na ulicach i w innych 
miejscach, w których może grozić jakiekolwiek niebezpieczeństwo. 
10. Kulturalnego odnoszenia się do opiekunów, kolegów i innych osób (np. pracowników obiektów).  
11. W miejscach noclegowych postępowania zgodnie z obowiązującym tam regulaminem.
12. Przestrzegania godzin ciszy nocnej.
13. Informowania trenera bądź opiekuna grupy o ewentualnych dolegliwościach i o wszystkich 
problemach mających wpływ na bezpieczeństwo zawodników.
14. Zabrania na wyjazd stroju kąpielowego (Termy).
15. Przestrzegania regulaminu.

W czasie wycieczki zabronione jest:

1. Oddalanie się od grupy bez zgody trenera lub opiekuna.
2. Narażania na niebezpieczeństwo siebie i innych.
3. Palenia papierosów, picia alkoholu i zażywania substancji psychoaktywnych

Zapoznałem się z regulaminem wycieczki i zobowiązuję się do jego przestrzegania.

Data:............... Podpis uczestnika wycieczki:............................Podpis Rodzica.................................


