
Zanim podpiszą Państwo Kartę uczestnika Bardzo Zielonej Szkoły prosimy o szczegółowe 
zapoznanie się z regulaminem wycieczki i przekazanie jego warunków dziecku. Wycieczka 
ma charakter edukacyjny, choć nie będzie zwykłych lekcji z zeszytami i książkami, to dni 
wypełnione będą różnorodnymi zajęciami, prosimy o uprzedzenie o tym dzieci. 
W oświadczeniu pozostawiliśmy miejsce na wpisanie ewentualnych uwag, które mogą 
okazać się ważne podczas wycieczki: alergie pokarmowe, przeciwwskazania dotyczące 
leków, specyficzna dieta, inne problemy zdrowotne o których my jak i nauczyciele powinni 
wiedzieć. 
 
Co dzieci powinny zabrać na wycieczkę: 
• kurtkę przeciwdeszczową 
• wygodne, nieprzemakalne buty do wędrówki, spacerów po lesie – najlepiej jeśli dzieci 

mają ze sobą przynajmniej dwie pary obuwia 
• pantofle lub tenisówki do chodzenia po ośrodku 
• ubrania dostosowane do pory roku i zabaw w lesie i na trawie  
• nakrycie głowy chroniące przed słońcem 
• przybory toaletowe (najlepiej w małych opakowaniach) i 2 ręczniki 
• mały plecaczek lub torba, którą można zabrać na wyprawę do lasu  
• wyposażony piórnik (w kredki, mazaki, długopis, nożyczki, gumkę, ołówki, klej) 
• bidon/butelkę do napełniania wody do picia 
 
Mogą się przydać: 
• płyty z ulubioną muzyką – na dyskotekę  
• piłka, badminton, frisbee  
• latarka, lornetka, szkło powiększające (lupa), kompas 
 
Nie zabieramy na wycieczkę lub jeśli je bierzemy to na własną odpowiedzialność 
• mnóstwa słodyczy (wystarczy jeden batonik na drogę :-) 
• wartościowego sprzętu (mp3, mp4, gameboyów, laptopów, cenne aparaty 

fotograficzne, kamery video, smartfony itp.) 
• nadmiernej ilości gotówki 
 
W przypadku jeśli dziecko zabiera telefon komórkowy prosimy o telefonowanie w 
ustalonych godzinach, które dziecko poda Państwu w pierwszym dniu pobytu. Ciągłe 
telefony od rodziców zakłócają prowadzenie zajęć. 
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Magdaleną Piekunko – 
koordynatorką Bardzo Zielonych Szkół pod numerem 42 632 81 18 lub 519 326 985 
 
Więcej informacji i porad dla rodziców znajduje się na stronie: 
www.zieloneszkoly.pl/rodzice/ 

 

Regulamin Bardzo Zielonej Szkoły 

Uczestnicy “Bardzo Zielonej Szkoły” zobowiązują się bezwzględnie przestrzegać 
następujących zasad: 

1. Aktywnie brać udział w zajęciach i warsztatach. 
2. Podporządkowywać się poleceniom opiekunów. 
3. Nie oddalać się od grupy bez zezwolenia opiekuna. 
4. Nie opuszczać samowolnie miejsca zakwaterowania. 
5. Przestrzegać harmonogramu dnia, punktualnie stawiać się na spotkania. 
6. Przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa na drodze uregulowanych 

przepisami kodeksu drogowego. 
7. Pozostawiać miejsca zakwaterowania i żywienia w należytym porządku. 
8. Dbać o higienę osobistą i otoczenia. 
9. Starać się swoim zachowaniem promować zdrowy styl życia. 
10. Natychmiast meldować opiekunom o chorobie lub skaleczeniu. 
11. Szanować przyrodę, zabytki i pracę ludzką – nie szpecić rysunkami i podpisami 

murów, głazów, drzew, nie łamać gałęzi, nie zrywać kwiatów, nie hałasować, nie 
płoszyć zwierząt. 

12. Do innych uczestników wycieczki odnosić się z życzliwością i szacunkiem. 
13. Podczas całej wycieczki obowiązuje bezwzględny zakaz picia napojów 

alkoholowych, palenia tytoniu i używania innych środków odurzających. 
14. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny, rzeczy 

wartościowe oraz rzeczy pozostawione/zgubione przez uczestników podczas 
Bardzo Zielonej Szkoły. 

15. Rodzice lub opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność za szkody 
wyrządzone przez uczestnika podczas Bardzo Zielonej Szkoły. 

Regulamin obowiązuje także opiekunów! 

KARTA INFORMACYJNA Bardzo Zielonej Szkoły 
Adres ośrodka:  

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

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

Wyjazd: ......................………………………………… r., zbiórka g. ………………, wyjazd g. …………… 

Planowany powrót: ………., ………………………… r, g..……………………… 

Telefon kontaktowy: 

Wychowawca: ........................................................…………………………………………………………… 

Opiekun: ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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