Inspektorialny Ośrodek Animacji Duszpasterstwa Młodzieżowego
Plac Grunwaldzki 3, 50-377 Wrocław, www.spm.salezjanie.pl
kontakt: ks. Tomasz Hawrylewicz; tel. 662136587; e-mail thawrylewicz@yahoo.pl

Ramowy regulamin wyjazdu i obowiązki uczestników
1. Uczes tni cy dos ta rcza ją ki erowni kowi wyja zdu pi s emną zgodę rodzi ców na wyja zd.
2. W cza s i e wyja zdu, uczes tni ków obowi ązują przepi s y bezpi eczeńs twa .
3. Uczes tnicy ma ją obowiązek s tosować s ię do poleceń, za kazów i nakazów wydawanych przez opi ekunów, przewo dni ków l ub i ns truktorów.
4. Obowi ązuje bezwzgl ędny za ka z pa l eni a pa pi eros ów, pi ci a a l kohol u, za żywa ni a na rkotyków a ta kże pos i a da ni a w/w s ubs ta ncji .
5. Ni edopus zcza l ne jes t s a mowol ne odda l a ni e s i ę od grupy.
6. Przes trzegać przepisów ruchu drogowego i za cho wa ć os trożnoś ć na ul i ca ch i w i nnych mi ejs ca ch, w których może grozi ć ja ki ekol wi ek
ni ebezpi eczeńs two.
7. Uczes tni ków wyja zdu obowi ązuje odpowi edni s trój uza l eżni ony od cha ra kteru wyja zdu.
8. Uczes tni ków wyja zdu obowi ązuje punktua l noś ć.
9. W przypa dku wyjazdów na basen oraz podczas zwiedzani a muzeów, pa rków kra jobra zowych i tp. uczes tni cy wyja zdu zobowi ąza ni s ą do
przes trzega ni a regul a mi nów tych obi ektów.
10. W mi ejs cu za kwa terowa ni a na l eży przes trzega ć regul a mi nu pl a cówki .
11. Przes trzega ć godzi n ci s zy nocnej.
12. Dba ć o czys toś ć, ła d i porządek w mi ejs ca ch, w których s i ę przebywa .
13. W przypa dku złego s a mopoczuci a , uczes tni k zgła s za s i ę do ki erowni ka wyja zdu l ub opi ekuna .
14. W przypa dku nieprzestrzegania regulaminu, będą wyci ągane konsekwencje oraz w uza sadnionych przypadkach odebrani e uczes tni ka przez
rodzi ców bez zwrotu kos ztów wyja zdu.
W przypa dku ra żącego naruszenia przez uczestników regulaminu wyjazdu, zawiadamia się jego rodziców (prawnych opiekunów). Rodzice (prawni
opi ekunowie) zobowiązani są do natychmiastowego odebrania dziecka.

Zobowiązuję się przestrzegać powyższego regulaminu

…………………………………………..………….
/data/

…………………………………………..………….
/podpis uczestnika wyjazdu/

ZGODA RODZICÓW /OPIEKUNÓW/ NA UDZIAŁ DZIECKA W SPOTKANIU „FSM” (Formacyjnym Spotkaniu Młodych)
/imię i nazwisko rodzica/opiekuna/…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
/adres zamieszkania/…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
/adres e-mail rodziców i dziecka (jeśli posiada)/ ………………………………………………………………………………………………………..………………………
/telefon kontaktowy/…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

OŚWIADCZENIE
Wyrażam zgodę na przejazd samochodem do miejsca docelowego oraz udział syna
…………………………………………………………………………
w „Formacyjnym Spotkaniu Młodych” które odbędzie się w dniach 20-22 października 2017 r. w Tarnowskich Górach.
Adres zakwaterowania: ul. Śniadeckiego 1, 42-604 Tarnowskie Góry.
Oświadczam, że nie ma przeciwskazań lekarskich, aby syn uczestniczył w wyjeździe.
Inne istotne informacje, które rodzice/opiekunowie chcą przekazać organizatorowi wyjazdu.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
1. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych znajdujących się na tej stronie i publikację zdjęć w ramach
artykułu lub reportażu z organizowanego FSM-u na który wysyłam swojego syna.
2. Biorę pełną odpowiedzialność za jego zachowanie i zobowiązuję się ponieść wszelkie koszty wynikające z nieprzestrzegania
regulaminu wyjazdu (np. zniszczenia mienia).
3. W wyjątkowej sytuacji zgadzam się na kontrolę bagażu i rzeczy osobistych, o której zadecyduje kierownik lub opiekunowie.
4. Wyrażam zgodę na udzielenie pomocy medycznej w nagłych wypadkach.
5. W przypadku nagannego zachowania i drastycznego złamania regulaminu wyjazdu zobowiązuję się natychmiast odebrać dziecko
na własny koszt.
6. Biorę pełną odpowiedzialność za przybycie mojego dziecka na miejsce rozpoczęcia FSM-u oraz zobowiązuję się przejąć pełną
odpowiedzialność za dziecko po zakończeniu wyjazdu.
…………………………………………..………….
/data/

…………………………………………..………….
/podpis rodziców/opiekunów/

