Procedura
organizacji wyjazdów na zawody sportowe, konkursy, przeglądy i olimpiady
obowiązująca w Zespole Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Mysłakowicach
1. Opiekun grupy na zawody sportowe, konkurs, przegląd, olimpiadę na tydzień przed
wyjazdem rozdaje dzieciom zezwolenia na wyjazd celem uzyskania zgody od
rodziców/prawnych opiekunów.
Zezwolenie zawiera informacje zgodnie z załącznikiem nr 1 do procedury dotyczące:
1) terminu,
2) celu,
3) miejsca wyjazdu,
4) godziny,
5) przewidywanej godziny powrotu,
6) czy wyjazd jest bezpłatny,
7) co uczeń powinien ze sobą zabrać.
2. Na trzy dni przed wyjazdem, opiekun grupy na zawody sportowe, konkurs, przegląd,
olimpiadę przekazuje niezbędną dokumentację tj. zezwolenia na wyjazd, listę uczestników,
kartę wyjazdu (2 egzemplarze) dyrektorowi szkoły.
3. W dniu wyjazdu zabiera ze sobą apteczkę pierwszej pomocy.
4. Jeżeli specyfika zawodów sportowych, konkursu, przeglądu, olimpiady tego wymaga, ich
uczestników zaznajamia się z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi na tych imprezach
lub obiektach na których się odbywają. Jest to obowiązek opiekuna.
5. Przed wyjazdem opiekun grupy informuje uczestników, że mogą się poruszać jedynie w
obrębie miejsc wyznaczonych przez niego, a samowolne oddalenie się będzie karane.
6. Opiekun wyjeżdżający z uczniami jest zobowiązany do sprawowania opieki nad nimi, w
tym w trakcie transportu. Rodzice mogą pomagać nauczycielowi w nadzorze nad uczniami,
lecz odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo ponosi nauczyciel
7. Przerwy w imprezach sportowych, konkursach/przeglądach/olimpiadach uczniowie spędzają
pod nadzorem nauczyciela.
8. Dyrektor może zawiesić wyjazd z powodu burzy, śnieżycy, gołoledzi lub z powodu innych
trudnych do przewidzenia sytuacji.
9. Wyjazdy uczniowskie na zawody sportowe, konkursy, przeglądy i olimpiady powinien
odbywać się publicznymi środkami transportu lub wynajmowanymi u przewoźników
prowadzących odpowiednią działalność w tym zakresie. W celu minimalizacji kosztów
dopuszcza się łącznie wyjazdów na zawody sportowe, konkursy, przeglądy i olimpiady z
innymi szkołami przy zachowaniu obowiązującej w szkole procedury.

Załącznik Nr 1
do procedury organizacji wyjazdów na zawody
sportowe, konkursy, przeglądy i olimpiady
z dnia 02.11.2015 r.

Mysłakowice, dnia ………………..
(miejscowość) ( data)

…………….............................………………………
(imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna, adres)

……………………………………………………... ………………………………….......................
.........
Telefon kontaktowy………………………………...
ZEZWOLENIE RODZICÓW NA UDZIAŁ DZIECKA W ZAWODACH
SPORTOWYCH/KONKURSIE /PRZEGLĄDZIE/OLIMPIADZIE
Wyrażam zgodę na udział mojego
dziecka ......................................................................... …............................... uczennicy / ucznia*
klasy.............................. w zawodach sportowych/ konkursie/ przeglądzie /olimpiadzie
* …………………………………………............................................................................................................
..…………………….............................................................................................................................................
..
(nazwa zawodów/konkursu/przeglądu/olimpiady )

w dniu ……………………………………. w ……………………………….................……………………....
(nazwa miejscowości)

1. Zobowiązuję się partycypować w kosztach zawodów sportowych/ konkursu/ przeglądu / olimpiadzie
na prawach określonych przez organizatora/opiekuna wyjazdu* oraz pokryć ewentualne szkody
materialne wyrządzone przez moje dziecko.
2. Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału mojego dziecka w zawodach
sportowych/ konkursie/przeglądzie/olimpiadzie.
3. Zobowiązuję się do przyprowadzenia dziecka na miejsce zbiórki i odebrania dziecka po powrocie z
zawodów sportowych/konkursu/przeglądu/olimpiady.

4. Wyrażam/nie wyrażam zgodę(y) na podejmowanie* decyzji związanych z leczeniem, hospitalizacją i
zabiegami operacyjnymi, w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia mojego dziecka, przez
kierownika wycieczki lub opiekunów w czasie trwania zawodów sportowych /konkursu/ przeglądu/
olimpiady oraz w czasie podróży.

...............................................................................
(czytelny podpis rodziców/prawnych opiekunów)

INFORMACJA DLA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW:
Miejsce zbiórki/powrotu......………………………………………………................…………………
Godzina wyjazdu ……………………. Przewidywany czas powrotu ………………................………
Wyjazd jest płatny/bezpłatny*
Ewentualna wysokość kosztu udziału w imprezie jeśli wyjazd jest płatny.............................................
Uczeń powinien ze sobą
zabrać ……………………………………………………..................……… …………………………………
……………………………………………………………...............

..........................................................................
(czytelny podpis opiekuna zawodów/konkursu/przeglądu/olimpiady)

* niepotrzebne skreślić

