
 

ZGODA NA UDZIAŁ DZIECKA W ZAJĘCIACH NA BASENIE 
 

Dane rodzica/opiekuna: 

Imię i nazwisko  …................................................................................................................ 

Adres zamieszkania ............................................................................................................... 

Telefony kontaktowe.............................................................................................................. 

 

Wyrażam / nie wyrażam* zgody na udział mojego syna/córki 

…....................................................................................................... ucznia/uczennicy kl. ………... 

w lekcjach nauki pływania, które będą odbywać się w okresie ……………………………………  

na krytej pływalni „Arena” przy ul. Kochanowskiego 6 w Żaganiu (zgodnie z harmonogramem) 

w ramach realizacji lekcji wychowania fizycznego**.  

Ponadto oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka umożliwia / nie umożliwia* mu 

uczestnictwo w tych zajęciach. 

Inne uwagi  ........................................................................................................................................... 

 

Koszty przejazdu, opieki w czasie przejazdu, biletów wstępu na basen i instruktorów pokrywa szkoła. 

Lekcje pływania będą prowadzone przez instruktorów pływalni „Arena”. 

Niezbędne wyposażenie: jednoczęściowy strój kąpielowy, czepek pływacki, okulary pływackie, klapki, 

ręcznik.   

Powrót z basenu do szkoły ok. godz. …………. 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

1.Oświadczam, że wyrażam zgodę na pokrycie ewentualnych szkód materialnych wyrządzonych 

umyślnie przez moje dziecko w trakcie przejazdu na basen i pobytu na basenie. 

 

2.Wyrażam zgodę na udzielenie pierwszej pomocy mojemu dziecku w razie wypadku. 

3.Wyrażam / nie wyrażam zgody* na podejmowanie decyzji związanych z leczeniem, 

hospitalizacją i zabiegami operacyjnymi w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia mojego dziecka 

przez kierownika lub opiekunów w trakcie wyjazdu. 

 

 

…..................................................       …………………………………........ 

           miejscowość i data     Czytelny podpis rodzica/opiekuna 

* właściwe podkreślić 

** w przypadku braku zgody rodzic zobowiązany jest do dostarczenia odpowiednich dokumentów 

potwierdzających, że stan zdrowia dziecka  uniemożliwia udział dziecka w zajęciach na basenie (np. 

zwolnienia od lekarza) 

 
 



 

REGULAMIN WYJAZDU NA BASEN 
 

 

Uczeń zobowiązany jest: 

 

1.  Zapoznać się z zasadami wyjazdu oraz bezwzględnie się do nich stosować. 

2.  Wykonywać polecenia oraz dostosowywać się do nakazów i zakazów wydawanych przez    

      opiekunów. 

3. Zachowywać się w sposób kulturalny i zdyscyplinowany. Twoje zachowanie może mieć wpływ 

na bezpieczeństwo innych osób. 

4.   Nie oddalać się od grupy. 

5.   Przestrzegać zasad poruszania się po drogach, transportu zbiorowego, bezpieczeństwa 

      przeciwpożarowego. 

6. Informować opiekunów o jakichkolwiek sytuacjach niebezpiecznych mogących zagrażać życiu 

lub zdrowiu uczestników wyjazdu. 

7.   Zgłaszać opiekunom wszelkie objawy złego samopoczucia. 

8.   Zachować spokój w czasie drogi i na basenie. 

9.   Bezwzględnie przestrzegać regulaminów obowiązujących na basenie, z którymi zapoznał Ciebie 

wychowawca klasy. 

10. Z wszystkich urządzeń korzystać w sposób rozważny i zgodnie z ich przeznaczeniem. 

12. Na basenie bezwzględnie przestrzegać zaleceń i wskazówek ratownika i instruktora. 

13. Dbać o czystość, ład i porządek w miejscach, w których się przebywa. 

14. Kulturalnie odnosić się do opiekunów, kolegów i innych osób. 

 

Wobec uczestników, którzy nie przestrzegają regulaminu i zasad przepisów bezpieczeństwa, 

będą wyciągnięte konsekwencje zgodnie ze Statutem szkoły. 

 

 

…………………………………….. 

 

Czytelny podpis rodzica / opiekuna 

 

 

 

 

…………………………………….. 

 

Podpis ucznia 


