
Szkoły w Plainville Field Trip ZGODA 
  
WYPEŁNIA NAUCZYCIEL: 
  
Nazwa szkoły ____________________________________________ Imię Nauczyciela _______________________________ 
  
Lokalizacja Wycieczki:: _____________________________________ Data Wycieczki ________________________________ 
  
Rodzice / opiekunowie, proszę wypełnić poniższą sekcję: 
  
Imię Studenta _____________________ Grade (Klasa)____________________ Telefon Domowy #: ________________ 
Imię Rodzica / Opiekuna _________________________________ 
Number Telefony (z pracy)  (     ) ________________  Number Telefony (prywatny) (     ) _______________ 
2 Rodzic / Opiekun _____________________________________ 
Number Telefony (z pracy)  (     ) ________________  Number Telefony (prywatny) (     ) _______________ 
Awaryjne Kontakt  
Imię: ___________________________________________ 
Number Telefony (z pracy)  (     ) ________________ Number Telefony (prywatny) (     ) _______________ 
  

INFORMACJE ZDROWOTNE / AWARYJNE LECZENIE  
  

Ubezpieczenia zdrowotne 
Plan: ______________________ ID #: ____________________________  
Leki (s) potrzebne podczas wycieczki: _____________________________________________________ 
                                                              proszę wpisać „NONE”, jeśli dziecko nie bierze żadnych leków 
  
UWAGA:  Jeśli Twoje dziecko jest na lekach w ciągu dnia szkolnego i będzie potrzebował leków podczas wycieczki, Rodzic 
/ Opiekun musi skontaktować się z pielęgniarką szkolną z dwutygodniowym wyprzedzeniem i trzy tygodnie przed kilku 
dniową wycieczką  aby poczynić przygotowania do podawania leków. 
  
Znane Alergie: (żywności, środowiska, leczenie) _________________________________________ 
                                                                    proszę wpisać „NONE”, jeśli dziecko nie ma żadnych alergii 
Astma - TAK _______________ NIE _______________  
(Proszę wpisać X przy odpowiednim polu) 
  
Instrukcje specjalne: ___________________________________________________________________________________ 
  
____________________________________________________________________________________________________ 

 
● Zwalniam szkoły, jego agentów, dyrektorów, pracowników, nauczycieli i urzędników szkolnych z jakiegokolwiek 

zobowiązania finansowego lub zobowiązania, które moje dziecko osobiście poniesie lub szkody lub uszkodzenia osób lub 
mienia innych osób, które moje dziecko powoduje lub przyczynia się podczas uczestniczenia w tej podróży.  

● Rozumiem, że moje dziecko jest odpowiedzialne za ostrożność i zdrowy rozsądek w każdym czasie, aby uniknąć 
obrażeń.  

● W razie nagłego wypadku, Wyrażam zgodę, aby skontaktować się z lekarzem lub szpitalem i zabezpieczyć odpowiednie 
leczenie dla mojego dziecka. 

● Niniejszym zwalniam okręg szkolny z jakiejkolwiek odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę mienia osobistego 
mojego dziecka. 

● Jeżeli  wydarzenia krajowe lub międzynarodowe  wymagają anulowania wycieczki, Zarząd Edukacji nie ponosi 
odpowiedzialności za utracone depozytów. 

● Oświadczam, że zapoznałem się z informacjami powyżej, że wszystkie powyższe informacje są poprawne, i że moje 
dziecko ma moje uprawnienie do uczestniczenia w wycieczkę opisanej powyżej. 

  
 ________________________________________________                                 ________________________ 
                      Rodzic / Opiekun Podpis Data  

Uwaga Nauczyciele:  Kopie podpisanych uprawnień są podawane do zarządu szkoły / lub pielęgniarki przed podróżą.  Oryginały są 

zawsze pod ręką w podróży. 

     * Telefon komórkowy będzie transportowany przez nauczyciela lub opiekuna wycieczki dla awaryjnych połączeń wychodzących. 

Poprawiony: 31.05.18 


