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                                                  KARTA UCZESTNIKA WYCIECZKI SZKOLNEJ 
VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. TADEUSZA REYTANA W WARSZAWIE 

 
 
Uczeń ..................................................................................................... , klasa .................................. 
 
Miejsce wycieczki .............................................................................., termin ..................................... 
 
 

Zgodnie ze Statutem VI Liceum Ogólnokształcącego im. T. Reytana zabrania się palenia 
tytoniu, picia alkoholu oraz posiadania i używania narkotyków na wycieczce. Ponadto zabrania się 
oddalania bez zezwolenia prowadzącego wycieczkę. Uczestnicy wycieczki są zobowiązani                        
do kulturalnego zachowania się, przestrzegania norm i przepisów obowiązujących w miejscu 
pobytu. 
 

Zapoznałem(am) się z celami, programem, trasą i harmonogramem wycieczki. Przyjmuję 
warunki uczestnictwa w wycieczce i zobowiązuję się do ich przestrzegania. 
    
          
                          ....................................................................... 
                      / data i podpis ucznia – czytelnie / 
 
 

Zapoznałem(am) się z celami, programem, trasą, harmonogramem  i kosztami wycieczki. 
Wyrażam zgodę na udział syna/córki* w wycieczce na podanych warunkach. 

 
Uwagi rodziców/opiekunów: 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
 
          
                                   ............................................................................... 
                       / data i czytelny podpis rodziców/opiekunów / 
 
 

Nie wyrażam zgody na wyjazd syna/córki* i przejmuję całkowitą odpowiedzialność                            
za bezpieczeństwo dziecka na czas trwania wycieczki klasowej. 
   

        
                                     ....................................................................... 

                      / data i czytelny podpis rodziców/opiekunów / 
*- niepotrzebne proszę skreślić 
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