
Prosimy o zapoznanie się z treścią poniższego regulaminu 
i dostarczenie do szkoły (p. 106) lub w formie zeskanowanej  

(adres: pangeo@wp.pl) podpisanej zgody rodziców  
w terminie do 10 sierpnia 2017r. 

 
REGULAMIN UCZESTNICTWA W „WARSZTATACH INTEGRACYJNYCH 2017” 
 

1. Wszyscy uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania regulaminu warsztatów 
integracyjnych i wykonywania poleceo kierownika warsztatów i kadry pedagogicznej. 

 

2. Wszyscy uczniowie są zobowiązani do uczestniczenia we wszelkich zaproponowanych 
w planie warsztatów zajęciach integracyjnych, rekreacyjnych i wychowawczych 
w miarę swoich możliwości i umiejętności. 

 

3. Zabrania się samowolnego oddalania z obiektu noclegowego.  Ewentualne opuszczenie 
ośrodka musi zostad uzgodnione z wychowawcą klasy. 

 

4. Należy punktualnie stawiad się w miejscach zbiórek! 
 

5. Wszelkie niedyspozycje zdrowotne należy zgłaszad wychowawcy klasy, zabrania się 
przyjmowania leków bez wiedzy opiekuna. 

 

6. Zabrania się posiadania i korzystania z wszelkich używek - alkoholu, papierosów, 
narkotyków. W przypadku stwierdzenia ich posiadania lub korzystania, kierownik 
warsztatów natychmiast skontaktuje się z rodzicami oraz zastosuje przewidziane 
regulaminem szkoły konsekwencje. 

 

7. W miejscu zakwaterowania należy przestrzegad wewnętrznego regulaminu 
(porządek, cisza nocna) i stosowad się do zaleceo kierownika ośrodka. 

 

8. Uczestnicy warsztatów integracyjnych ponoszą pełną odpowiedzialnośd finansową 
za wyrządzone szkody materialne. 

 

9. Należy zachowywad się stosownie do miejsca pobytu (nie krzyczed, nie niszczyd 
przyrody, nie śmiecid). 

 

10. Należy pomagad innym, szczególnie słabszym. 
 

11. Należy przestrzegad zasad bezpieczeostwa. 
 

12. W kontaktach z innymi osobami można, a nawet trzeba często uśmiechad się , 
natomiast nie wolno używad wulgaryzmów. 

 

13. UWAGA!!! W razie rażącego naruszenia któregoś z punktów regulaminów, kierownik 
warsztatów w porozumieniu z rodzicami i Dyrektorem szkoły, może odesład uczestnika 
warsztatów do domu ! 

 

14. Uczestnicy warsztatów potwierdzają własnoręcznym podpisem fakt zapoznania się 
z regulaminem i zobowiązują się przestrzegad zawartych w nim zasad: 

verte → 

mailto:pangeo@wp.pl


 

FORMULARZ ZGODY RODZICÓW (opiekunów prawnych): 
 

 

Jelenia Góra, ………………………………………………….…….. 
 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka: 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                                                  imię nazwisko ucznia 

 

ucznia klasy pierwszej (proszę wpisać literowy symbol klasy): 

 

klasa: …………………………………… 

  

w „Warsztatach integracyjnych dla uczniów pierwszych klas I Liceum Ogólnokształcącego 

im. Stefana Żeromskiego w Jeleniej Górze”, odbywających się w dniach 1 – 2 września 2017r. 

w Przesiece k. Jeleniej Góry 

(Rezydencja Markus, Przesieka ul. Dolina Czerwienia 14, tel. (075) 762 15 83 lub 762 10 89)  

 
* Jednocześnie informuję, że dziecko jest zdrowe i nie zażywa żadnych leków. 

* Jednocześnie informuję, że dziecko jest chore na 

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

i zażywa lekarstwa ……………………………………………………………………………………………………………….…………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ale nie ma przeciwwskazao lekarskich odnośnie wyjazdu na warsztaty. 

Koszt warsztatów 130 zł 

(ewentualna nadpłata zostanie zwrócona po całkowitym rozliczeniu pobytu uczniów) 

 

nr telefonu kontaktowego rodziców (opiekunów prawnych) obowiązkowo 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

………………………………………………………………        ………………………………………………………………                                     

                           podpis uczestnika                                          podpis prawnego opiekuna 
 
 
*niepotrzebne skreślid 

 

 


