
          ………………………............... 
           miejscowość, data 

 
Wyrażam zgodę na wyjazd na XVI Letni Obóz Naukowy DMM do Kowar w dniach 18-22 czerwca 2017 
mojego dziecka 
 
……………………………………………………………………………………………………………......... 

imię i nazwisko 

 
Biorę odpowiedzialność finansową za szkody materialne wyrządzone przez dziecko, w szczególności 
za straty wynikłe z niewłaściwego użytkowania sprzętów w ośrodku. 
 
       …………………………………………………… 
       podpis rodzica 
 

       …………………………………………………… 
       PESEL rodzica 
 

       …………………………………………………… 
       tel. kontaktowy do rodziców 
 
 

UWAGA! 
Wyjazd na obóz jest nagrodą dla wyróżniających się uczniów i jest dobrowolny. Nie musisz brać w nim 
udziału, jeśli wiesz, że ciężko będzie Ci respektować zasady, jakie na nim obowiązują. Naszym celem 
jest zorganizowanie Ci dobrej zabawy, wysokiego poziomu szkolenia i bezpiecznego wypoczynku. Na 
obozie nie ma kar, ale musisz ponieść konsekwencje swoich wyborów i zachowań.  
1) Dla bezpieczeństwa uczestników niedozwolone jest spożywanie alkoholu. 
2) Oddalenie się z miejsca zamieszkania lub odłączenie od grupy podczas zajęć możliwe jest tylko po 

uzyskaniu zgody opiekuna. 
3) Żeby nauczyć się czegoś i uszanować trud osób przygotowujących zajęcia, obowiązuje minimum 5-

7 godzin snu (bezwzględna cisza nocna w godz. od 2.00 do 7.00 dla uczniów GIM i LO oraz w 
godz. od 0:00 do 7:00 dla uczniów SP). W godzinach od 0.00 do 7.00 w pokojach mieszkalnych 
obowiązuje cisza nocna (wyłączone światło, muzyka itp.). Od 0.00 do 2.00 można przebywać tylko 
w świetlicy. O godzinie 23.00 zamykane są drzwi budynku mieszkalnego, a o 2.00 gaszone jest 
światło w świetlicach. 

Jeśli złamiesz te zasady, musisz wrócić do domu. Następna szansa będzie w przyszłym roku! 
Wybory, jakich dokonujesz, zależą od Ciebie. Wybieraj mądrze! 
 

Zapoznałem się z powyższymi zasadami. 
       …………………………………………………… 
       podpis ucznia 

 
 

W przypadku złamania powyższych zasad przez moje dziecko *) 

 wyrażam zgodę na jego samodzielny powrót do domu, po uprzednim telefonicznym powiadomieniu 
przez organizatorów o godzinie przyjazdu, odwiezienia przez opiekuna na dworzec PKS lub PKP w 
Jeleniej Górze i wsadzeniu w autobus lub pociąg do miejscowości zamieszkania. 

 zobowiązuję się na własny koszt odebrać dziecko z obozu, po uprzednim telefonicznym 
powiadomieniu przez organizatorów. 

*)
 niepotrzebne skreślić 

       …………………………………………………………… 
       podpis rodzica 

 
 


