
……………….....……………………………… 
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna) 

tel. kontaktowy ………….....…………………. 

 

ZGODA RODZICÓW NA UDZIAŁ DZIECKA W RAJDZIE  ZUCHOWY 

 

 Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ……….................……………………………….…………… 

rok urodzenia .................................... w Rajdzie Zuchowym na Biskupią Kopę organizowanym przez Hufiec 

Krapkowice ZHP w dniu 30 maja 2015 roku  (sobota)  

Zobowiązuję się do wpłaty składki harcerskiej w związku z udziałem dziecka w Rajdzie w kwocie 15,00 lub 

25,00zł. (W zależności od spełnienia wymogów statutowych dla członków ZHP) oraz dostarczenia zgody na 

udział w rajdzie  w terminie do dnia 17-05-2015 r. 

Wpłaty można dokonać na konto bankowe Hufca ZHP Krapkowice Bank BGZ O/Krapkowicach 

Nr 86 2030 0045 1110 0000 0258 5450 lub u drużynowego drużyny, do której dziecko należy. 

Oświadczam, że dziecko jest zdrowe oraz jego kondycja psychofizyczna jest odpowiednia do udziału w Rajdzie 

pieszym na obszarze górskim, nie cierpi na schorzenia (fobie) uniemożliwiające przebywanie przez dłuższy czas 

w zamkniętych pomieszczeniach oraz posiada ważną legitymację szkolną. 

Zapoznałem/am się z regulaminem oraz programem rajdu. Zobowiązuję się do zapewnienia napoi i wyżywienia 

na czas rajdu oraz jego bezpieczeństwa w drodze pomiędzy miejscem zbiórki i rozwiązaniem rajdu a domem. 

 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka w celach informacyjno-promocyjnych, w publikacjach 

prasowych oraz na stronach internetowych w zawiązku z udziałem dziecka w niniejszym rajdzie. 

 

miejscowość, data …………….............………..………………   czytelny podpis rodzica/opiekuna …….....………………………….. 

 
 
 
 

Regulamin Rajdu obowiązujący wszystkich uczestników bez względu na ich wiek. 
 

Warunki uczestnictwa 
I. Uczestnikiem rajdu mogą być dzieci i młodzież szkolna, którego rodzice/opiekunowie wyrazili pisemną zgodę na udział oraz spełniają 

wymogi formalne określone w informacji/ogłoszeniu o rajdzie. 
II. Stan zdrowia dziecka oraz jego kondycja psychofizyczna są odpowiednie do udziału w rajdzie pieszym z transportem autokarowym, nie 

stanowią zagrożenia dla jego zdrowia i zdrowia innych uczestników. 
III. Rodzice lub prawni opiekunowie zobowiązani są do odpowiedzialności finansowej związanej z pokryciem kosztów wynikających 

z niewłaściwego zachowania, umyślnego lub nieumyślnego, uczestnika np.: uszkodzeń, dewastacji, kradzieży. 
IV. W przypadku braku ważnej legitymacji szkolnej/studenckiej uczestnicy lub rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do pokrycia pełnej 

(100%) kwoty opłat za wstęp do zwiedzanych obiektów, posiadanie ważnej legitymacji będzie sprawdzane w miejscu zbiórki uczestników. 
 

Zasady bezpieczeństwa 
1. Uczestników rajdu obowiązują przepisy prawa powszechnie obowiązujące oraz instrukcje i regulaminy harcerskie, a w szczególności 

„Prawo harcerskie”. 
2. Uczestnicy rajdu przez cały czas trwania, to jest od momentu sprawdzenia list obecności przed wejściem do środka lokomocji do 

momentu sprawdzenia listy przed pożegnaniem uczestników przez kierownika/komendanta podporządkowują się poleceniom 
wydawanym przez instruktora/opiekuna odpowiedzialnego za grupę. 

3. Na rajd uczestnicy zabierają wyłącznie przedmioty (ekwipunek) niezbędny do turystyki. 
4. Nie jest dopuszczalne posiadanie ani używanie środków odurzających, spożywanie alkoholu, palenie tytoniu. 
5. We wszystkich odwiedzanych miejscach i obiektach obowiązuje zachowanie nie powodujące zagrożenia zdrowia i życia uczestnika 

lub innych osób oraz zgodne z regulaminem miejsc odwiedzanych. 
6. Rodzice/opiekunowie uczestnika rajdu są zobowiązani do wyposażenia dziecka w ubiór, w tym odpowiednie obuwie oraz ekwipunek 

stosowny do rodzaju rajdu. 
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę  przedmiotów zabranych na rajd, np.: tablet, zegarki i inna biżuteria, 

radia i odtwarzacze, telefony komórkowe, pieniądze,  ekwipunek turystyczny, itp.. 
8. Podczas trwania rajdu wszystkich uczestników obowiązują zasady ruchu drogowego, a także obowiązuje przestrzeganie Prawa 

Harcerskiego. W celu zapewnienia bezpieczeństwa  należy słuchać poleceń instruktora/opiekuna sprawującego opiekę nad daną grupą. 
9. Organizator zastrzega sobie prawo do wydalenia uczestnika rajdu w związku z: naruszeniem postanowień niniejszego regulaminu, 

stwarzaniem zagrożenia dla zdrowia lub życia innych uczestników, na żądanie uczestnika za zgodą rodziców lub opiekunów. Koszty 
związane z wydaleniem uczestnika pokrywają rodzice/opiekunowie prawni. 

 
 

data..................................................    czytelny podpis: rodzica/opiekuna..............................................................................................   
 
 
czytelny podpis uczestnika................................................................................. 


