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. Uczestnicy dostarczają kierownikowi wyjazdu pisemną zgodę rodziców na wyjazd.
2. W czasie wyjazdu, uczestników obowiązują przepisy bezpieczeństwa.
3. Uczestnicy mają obowiązek stosować się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez opiekunów, przewodników lub instruktorów.
4. Obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków a także posiadania w/w substancji.
5. Niedopuszczalne jest samowolne oddalanie się od grupy.
6. Przestrzegać przepisów ruchu drogowego i zachować ostrożność na ulicach i w innych miejscach, w których może grozić jakiekolwiek
niebezpieczeństwo.
7. Uczestników wyjazdu obowiązuje odpowiedni strój uzależniony od charakteru wyjazdu.
8. Uczestników wyjazdu obowiązuje punktualność.
9. W przypadku wyjazdów na basen oraz podczas zwiedzania muzeów, parków krajobrazowych itp. uczestnicy wyjazdu zobowiązani są do
przestrzegania regulaminów tych obiektów.
10. W miejscu zakwaterowania należy przestrzegać regulaminu placówki.
11. Przestrzegać godzin ciszy nocnej.
12. Dbać o czystość, ład i porządek w miejscach, w których się przebywa.
13. W przypadku złego samopoczucia, uczestnik zgłasza się do kierownika wyjazdu lub opiekuna.
14. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu, będą wyciągane konsekwencje oraz w uzasadnionych przypadkach odebranie uczestnika przez
rodziców bez zwrotu kosztów wyjazdu.
W przypadku rażącego naruszenia przez uczestników regulaminu wyjazdu, zawiadamia się jego rodziców (prawnych opiekunów). Rodzice (prawni
opiekunowie) 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/……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
/telefon kontaktowy/…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

OŚWIADCZENIE
Wyrażam zgodę na przejazd samochodem do miejsca docelowego oraz udział syna …………………………………………………………………………
w „Formacyjnym Spotkaniu Młodych” które odbędzie się w dniach od 16 do 18 marca 2018 r. w Częstochowie.
Adres zakwaterowania: Świętej Barbary 5, 42-226 Częstochowa.
Oświadczam, że nie ma przeciwskazań lekarskich, aby syn uczestniczył w wyjeździe.
Inne istotne informacje, które rodzice/opiekunowie chcą przekazać organizatorowi wyjazdu.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
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 samodzielne przybycie mojego dziecka na miejsce rozpoczęcia FSM-u oraz zobowiązuję się
przejąć pełną odpowiedzialność za dziecko po zakończeniu wyjazdu.

…………………………………………..………….
/data/

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

