
REGULAMIN WYCIECZEK  - „LATO Z SOKiBP” 

 
W czasie wycieczki organizowanej przez Samorządowy Ośrodek Kultury i Bibliotekę Publiczną w Jaworzynie 

Śląskiej każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu, przepisów ruchu drogowego, 
regulaminów dotyczących odwiedzanych miejsc, zasad bezpieczeństwa i innych zasad wynikających z przepisów 
lokalnych. 

 
Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do: 
 

I. Zachowywania się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny. 

II. Dbania o swoje dobre imię. 

III. Stosowania się do poleceń wydawanych przez opiekunów i przewodników. 

IV. Nieoddalania się od grupy bez uprzedniego zgłoszenia opiekunowi i uzyskania od niego odpowiedniego 

zezwolenia. 

V. Przestrzegania przepisów ruchu drogowego i zachowania ostrożności na ulicach i w miejscach, w których może 

grozić jakiekolwiek niebezpieczeństwo. 

VI. Stosowania zasad bezpieczeństwa i szczegółowych ustaleń w zależności od miejsca pobytu. 

VII. Zgłaszania opiekunom informacji o wszystkich zagrożeniach mających wpływ na bezpieczeństwo uczestników. 

VIII. Kulturalnego odnoszenia się do opiekunów, innych uczestników wycieczki i innych osób. 

IX. Traktowania z należytym szacunkiem obiektów zabytkowych i eksponatów muzealnych. 

X. Nieśmiecenia, nieniszczenia zieleni, niepłoszenia  zwierząt, niehałasowania. 

XI. Ponoszenia kosztów za spowodowane zniszczenia lub uszkodzenia. 

XII. Postępowania w miejscach noclegowych zgodnie z obowiązującym tam regulaminem. 

XIII. Przestrzegania bezwzględnego zakazu spożywania alkoholu, palenia tytoniu, zażywania środków odurzających i 

wszelkich innych niebezpiecznych substancji. 

XIV. Nieprzyjmowania leków bez konsultacji z opiekunem. 

XV. Zgłaszania wszelkich symptomów złego samopoczucia, urazów, wypadków opiekunom wycieczki. 

XVI. W przypadku naruszenia prawa obowiązują poszczególne procedury (zawiadomienie policji, straży, pogotowia, 

władz oświatowych). 

 
 

Procedury i zasady postępowania w celu zapewnienia bezpieczeństwa i higieny uczestnikom wycieczki w 

trakcie pandemii COVID-19: 

 

1. Przed wejściem do autokaru, na miejscu zbiórki (parking przy hali sportowo-edukacyjnej, ul. Świdnicka 15a w 

Jaworzynie Śląskiej), wszystkich obowiązuje dezynfekcja rąk środkiem antyseptycznym na bazie alkoholu 

(minimum 60%). Środek do dezynfekcji zapewnia SOKiBP. 

2. Dzieci uczestniczące w wycieczce przy wejściu do autokaru podlegają kontroli temperatury przy użyciu 

termometru bezdotykowego. Kontrola wykonywana jest przez wyznaczonego pracownika. 

3. Uczestnik wycieczki nie może przynosić ze sobą i zabierać żadnych przedmiotów zbędnych podczas wycieczki 

(zabawek, książek itp.) Uczestnicy wycieczki nie powinni wymieniać się żadnymi przedmiotami między sobą. 

Plecaki z prowiantem należy zabrać ze sobą po zakończeniu wycieczki. 

4. Uczestnicy wycieczki nie dotykają plecaków, przedmiotów, jedzenia innych uczestników.  

5. Uczestnicy wycieczki oraz opiekunowie zobowiązani są do noszenia maseczek lub innego rodzaju zasłaniania ust 
i nosa w sytuacji, gdy nie można zachować 2-metrowej odległości od innych, również w przestrzeni otwartej 
oraz w obiektach, gdzie zakrywanie ust i nosa jest wymagane. 

 

 



6. Rodzic/ opiekun prawny dostarcza Organizatorowi wycieczki wypełnioną deklarację udziału w wycieczce, 

stanowiącą załącznik numer 1 do niniejszego regulaminu. Deklarację należy dostarczyć przed wyjazdem na 

wycieczkę, w której uczestniczy dziecko. 

7. Rodzic/ opiekun prawny przyprowadza do placówki dziecko zdrowe, bez objawów sugerujących jakąkolwiek 

chorobę lub infekcję. 

8. W przypadku młodszych uczestników, rodzic/ opiekun prawny przyprowadza i odbiera dziecko osobiście, w 

przypadkach uzasadnionych, może to uczynić osoba przez niego pisemnie upoważniona. Przyprowadzają/ 

odbierają dziecko do/z wycieczki wyłącznie osoby zdrowe. 

9. Rodzic/ opiekun prawny wyraża zgodę na pomiar temperatury ciała uczestnika przy wejściu do autokaru oraz w 

czasie pobytu na wycieczce (w przypadku wystąpienia niepokojących objawów).W wypadku temperatury 

wyższej niż 37,0 st. C uczestnik nie może uczestniczyć w wycieczce. 

10. Przyprowadzając/odbierając dzieci do/z wycieczki rodzice są obowiązani zachować dystans społeczny min. 2 

metry w odniesieniu do pracowników, innych dzieci i ich rodziców. 

11. Rodzic/opiekun prawny niezwłocznie informuje opiekuna wycieczki lub Sekretariat SOKiBP (tel. 504 088 676) w 

sytuacji objęcia rodziny kwarantanną/izolacją. 

12. Rodzic/opiekun prawny nie posyła uczestnika na wycieczkę, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w 

izolacji. Dziecko pozostaje wraz z domownikami w domu oraz stosuje się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza. 

13. Rodzic/opiekun prawny nie pozwala uczestnikowi wycieczki na zabieranie żadnych przedmiotów, zabawek lub 

innych rzeczy zbędnych podczas wycieczki. 

14. Rodzic/opiekun prawny regularnie przypomina uczestnikowi wycieczki o podstawowych zasadach higieny. 

Podkreśla, że powinien on unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki 

na powitanie. 

15. Rodzic/opiekun prawny uczula dziecko na reagowanie na polecenia, nakazy i zakazy opiekunów wycieczki oraz 

pracowników obiektów, w których przebywają uczestnicy wycieczki, wynikających ze stosowania reżimu 

sanitarnego. 

16. Rodzic/opiekun prawny zwraca uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. 

17. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u uczestnika wycieczki (takich jak kaszel, gorączka, duszności, 

katar, wymioty, biegunka, nieswoista wysypka na skórze, zapalenie spojówek), uczestnik zajęć jest niezwłocznie 

izolowany od grupy. 

18. Opiekun wycieczki lub inna osoba, która zauważyła objawy chorobowe, informuje o tym dyrektora SOKiBP lub 

osobę go zastępującą. 

19. Dyrektor kontaktuje się niezwłocznie – telefonicznie z rodzicem/rodzicami, opiekunem/opiekunami uczestnika i 

wzywa do natychmiastowego odbioru dziecka  z miejsca wycieczki, informując o powodach. 

20. W przypadku ignorowania prośby o odbiór uczestnika podejrzanego o zarażenie, dyrektor ma prawo 

powiadomić o tym fakcie Policję oraz Powiatową Stację Epidemiologiczną. 

21. Wskazany przez dyrektora pracownik kontaktuje się telefonicznie z rodzicami pozostałych uczestników wycieczki 

i informuje o zaistniałej sytuacji. 

22. W przypadku wystąpienia u opiekuna wycieczki niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19, 

opiekun niezwłocznie przerywa swoją pracę i informuje o tym dyrektora lub osobę wyznaczoną zachowując 

stosowny dystans i środki ostrożności, aby nie dochodziło do przenoszenia zakażenia. 

23. Uczestnicy wycieczki zobowiązani są przestrzegać regulaminów wewnętrznych obowiązujących w  odwiedzanych 

przez uczestników wycieczki obiektach. 

24. Procedury bezpieczeństwa obowiązują podczas wycieczek organizowanych przez SOKiBP  

od dnia 1 lipca 2020 r. do czasu ich odwołania. 



25. Wszyscy, których ta procedura dotyczy zobowiązani są do bezwzględnego jej przestrzegania 

i stosowania. 

26. Procedury mogą ulec aktualizacji. 

W przypadku uczestników w rażący sposób nieprzestrzegających zasad regulaminu lub dezorganizujących przebieg 
wycieczki, możliwe jest wcześniejsze zakończenie wycieczki. 
 



Załącznik nr 1 do Regulaminu Wycieczek – „Lato z SOKiBP” 
 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W WYCIECZKACH 
organizowanych przez Samorządowy Ośrodek Kultury i Bibliotekę Publiczną  

w Jaworzynie Śląskiej dostosowanych do sytuacji epidemiologicznej panującej w Polsce 
w dniach 1 i 8 lipca 2020 r. 

 
 

INFORMACJE O ŚWIADCZONEJ PRZEZ SOKiBP USŁUDZE: 
Forma zajęć:  
Wycieczki jednodniowe (prosimy postawić znak „x” przy wycieczce/wycieczkach) 
1.       wycieczka 1.07 (środa) ExploraPark w Wałbrzychu (korzystanie z eksponatów +lekcja tematyczna) - koszt 30 zł  
2.  wycieczka 8.07 (środa) wizyta w sali zabaw w Cinema Fun w Świdnicy (zabawa+warsztaty)-koszt 40 zł 
 
Adres zbiórki: ul. Świdnicka 15 a (parking przed Halą sportowo-edukacyjną), 58-140 Jaworzyna Śląska 
 
DANE DZIECKA: 
1. Imię i nazwisko dziecka ………………..……………………………………………………………………… 

2. Data urodzenia ………………………………………………………………………….……………………….. 

3. Adres zamieszkania ……………………………………………………………………………………………. 

4. Imię i nazwisko rodzica/opiekuna .......................................................................……………………… 

5. Dane kontaktowe rodzica/opiekuna (numer telefonu) ………….…………………..……………………………. 

 

INFORMACJA RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O STANIE ZDROWIA DZIECKA: 
(prosimy o informacje, czy dziecko choruje, czy przyjmuje na stałe leki, czy cierpi na chorobę lokomocyjną, szczególne 
zalecenia lub przeciwwskazania) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 
Stwierdzam, że podałam(em) wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą pomóc w zapewnieniu właściwej 
opieki w czasie pobytu dziecka na wycieczkach. 
 
 
 

…….……………                   ………………………..…………………………………. 
Data                             (czytelny podpis rodzica lub opiekuna) 

 
OŚWIADCZENIA 

 
I. Oświadczenie o stanie zdrowia uczestnika zajęć. 

Oświadczam, że nasze dziecko jest zdrowe, nie występują u niego żadne niepokojące objawy infekcji: gorączka, kaszel, 

katar, ból gardła, ból mięśni, wysypka, inne nietypowe objawy (w przypadku alergii- konieczne jest zaświadczenie od 

lekarza).  

 

Ponadto dziecko nie miało świadomego kontaktu:  

a) z osobą chorą na koronawirusa,  

b) z osobą będącą w izolacji, 

c) z osobą przebywającą na kwarantannie.  

 
II. Oświadczenie rodziców/opiekunów o ich stanie zdrowia.  

Oświadczam, że w czasie pobytu dziecka na wycieczce organizowanej przez SOKiBP nie przebywam na zwolnieniu 

lekarskim/kwarantannie w związku z Covid-19 oraz innymi chorobami o objawach infekcji: gorączka, kaszel, katar, ból 

gardła, ból mięśni, wysypka, inne nietypowe objawy (dotyczy obojga rodziców). 



 

III.  Oświadczenie o zgodzie na uczestnictwo dziecka w zajęciach.  

 Oświadczam, że wyrażając zgodę na uczestnictwo w wycieczkach organizowanych przez SOKiBP w Jaworzynie Śląskiej, 

działającego w czasie stanu pandemii COVID-19: jestem świadomy/świadoma istnienia licznych czynników ryzyka 

grożących zarażeniem się COVID 19:  

a) dziecku  

b) rodzicom/ opiekunom  

c) innym domownikom.  

 

IV. Oświadczam, że znane są mi ogólne zasady bezpieczeństwa  w okresie pandemii COVID-19 oraz z procedurą 
postępowania z dzieckiem chorym w czasie epidemii COVID-19 i zobowiązuję się bezwzględnie przestrzegać 
powyższych zapisów.  

 
V. Zapoznałem/am się z Regulaminem Wycieczki organizowanej przez SOKiBP  

w trakcie pandemii koronawirusa SARS-CoV2 
 

VI. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury mojego dziecka przez osoby wskazane przez organizatora wycieczek.  
 

VI. Oświadczenie o odpowiedzialności karnej.  

Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych. 
 

 Klauzula informacyjna RODO  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, iż: 
 

1. Administratorem danych podanych w niniejszym formularzu jest Samorządowy Ośrodek Kultury  
i Biblioteka Publiczna w Jaworzynie Śląskiej, ul. Powstańców 3, 58-140 Jaworzyna Śląska,  
tel. 504 088 676)  

2. Administrator będzie przetwarzał następujące dane osobowe:  
a) imię i nazwisko dziecka,  
b) data urodzenia dziecka, 
c) adres zamieszkania, 
d) dane kontaktowe rodzica (opiekuna), 
e) dane dotyczące uczuleń dziecka oraz przyjmowanych przez niego leków oraz dodatkowe dane podane przez 

Państwa dotyczące stanu zdrowia dziecka, 
f) dane biometryczne w postaci wizerunku (twarzy) Państwa dziecka utrwalonego w postaci obrazu cyfrowego 

(fotografii cyfrowej). 
3. W zakresie danych dotyczących zdrowia dziecka dane gromadzone są na podstawie zgody rodzica lub opiekuna 

prawnego. 
4. Podanie danych nie jest konieczne, jednak jest niezbędne do uczestnictwa Państwa dziecka  

w wycieczkach – brak podania danych wyłącza możliwość skorzystania usługi na rzecz Państwa dziecka. 
5. Wszelkich informacji nt. przetwarzanych danych osobowych udzieli nasz Inspektor Ochrony Danych,  
 e-mail: iod@sokibp.pl . 
6. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Państwa dziecka są przetwarzane w celu realizacji usługi 

organizacji wycieczek jednodniowych SOKiBP i uczestnictwa Państwa dziecka w tych wycieczkach. 
7. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Państwa dziecka będą przetwarzane jedynie przez okres 

niezbędny do realizacji usługi przez SOKiBP oraz przez czas trwania wycieczek, w których będzie uczestniczyć 
Państwa dziecko. W przypadku danych biometrycznych (wizerunek Państwa dziecka) SOKiBP będzie przetwarzał 
te dane bezterminowo. 

8. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do danych osobowych przetwarzanych przez SOKiBP, a także do ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. 

9. W przypadku usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub 
przeniesienia danych, Państwa dziecko nie będzie mogło uczestniczyć w organizowanych wycieczkach. 

10. Przysługuje Państwu prawo do wyrażenia umotywowanego sprzeciwu na przetwarzanie Państwa danych 
osobowych, jednakże w tym przypadku Państwa dziecko nie będzie mogło uczestniczyć w wycieczkach 
organizowanych przez SOKiBP. 



11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO (Urząd Ochrony Danych Osobowych) gdy uzna Pani/Pan, iż 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). 

 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym także danych dotyczących zdrowia dziecka  
w zakresie niezbędnym dla organizacji wycieczek oraz zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dziecka podczas 
jego uczestnictwa w wycieczkach. 
 
 

…….……………                   ………………………..………………………… 
Data                             (czytelny podpis rodzica lub opiekuna) 

 
Dziecko będę odbierać po wycieczkach osobiście oraz upoważniam do odebrania mojego dziecka z wycieczek przez  
niżej  wymienione  osoby  (proszę podać imię i nazwisko oraz stopień pokrewieństwa): 
 

1. …………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Informuję, iż ponoszę pełną odpowiedzialność za powrót dziecka do domu z w/w osobami.  
 
 

…….……………                   ………………………..………………………… 
Data                             (czytelny podpis rodzica lub opiekuna) 

 
 
Oświadczam, że moje dziecko może samo wracać do domu po zakończeniu wycieczek i że w tym czasie biorę za 
niego/nią pełną odpowiedzialność. Oświadczam, że wiek dziecka spełnia dyspozycję z art.43 ust. 1 ustawy Prawo o 
ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r.(tj. z dnia 8 czerwca 2017r., Dz. U. z 2017 r., poz.1260), zgodnie z którym 
„dziecko w wieku do 7 lat może korzystać  z  drogi  tylko  pod  opieką  osoby,  która  osiągnęła  wiek  co  najmniej  10  
lat.  Nie  dotyczy  to  strefy zamieszkania”. 
 
 

 …….……………                   ………………………..………………………… 
Data              (czytelny podpis rodzica lub opiekuna) 

 
Oświadczam, że udzielam na rzecz SOKiBP nieodpłatnej zgody na rozpowszechnianie reprezentowanego przeze mnie 
jako rodzica/opiekuna prawnego dziecka, wizerunku utrwalonego podczas projektów realizowanych przez SOKiBP lub z 
udziałem SOKiBP. Niniejszej zgody udzielam bezterminowo oraz celem realizowania zadań statutowych przez SOKiBP, w 
szczególności związanych z promocją SOKiBP. 
 
 
 

…….……………                   ………………………..………………………… 
Data                       (czytelny podpis rodzica lub opiekuna)



 


