
Zgoda rodzica / opiekuna prawnego na udział dziecka / podopiecznego w wycieczce. 

        Wyrażam  zgodę na udział mojego dziecka / podopiecznego      

                                                                                                                                

                 (Imię i nazwisko dziecka)                                                             (PESEL)                                           (data urodzenia dziecka)

w wycieczce do Białegostoku zorganizowanej przez Gminny Ośrodek Kultury w Piątnicy w dniu 30.01.2018 r.
Oświadczam że zadbam o bezpieczne dotarcie dziecka do miejsca zbiórki i jego powrót do domu.
Zobowiązuję się do pokrycia ewentualnych szkód materialnych wyrządzonych przez moje dziecko w trakcie trwania
wycieczki.
Oświadczam, iż zapoznałem/am się i  akceptuje plan wycieczki oraz treść regulaminów  Jumper Park Trampolin
i lodowiska  BOSiR,  które  znajdują  się  na  stronach internetowych  www.miejskoaktywni.pl i  www.jumperpark.pl
i zapoznałem/am z nimi moje dziecko/podopiecznego.     

Wrażam zgodę /  nie  wyrażam zgody* na  poruszanie  się  mojego dziecka bez opieki  po galerii  handlowej
w czasie wolnym (*niepotrzebne skreślić). 

                                                                                                                                        
         data                         czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych

Wyrażamy/nie  wyrażamy*  zgodę(y) na  podejmowanie  decyzji  związanych  z  leczeniem,  hospitalizacją
i zabiegami operacyjnymi, w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia mojego dziecka przez kierownika wycieczki
lub opiekunów w czasie trwania wycieczki (*niepotrzebne skreślić).
Jednocześnie  stwierdzamy,  że  dziecko  nie  ma  żadnych  przeciwwskazań  zdrowotnych  do  korzystania
z proponowanych atrakcji.

                                                                                                                                                                                                        
   (Telefon kontaktowy do rodziców/opiekunów)                              czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych

---    ----   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   

Plan wycieczki do Białegostoku 30.01.2018 r.

09:00  -  zbiórka  uczestników  wycieczki  w  sali  Gminnego  Ośrodka  Kultury  w  Piątnicy  /   09:10  –  wyjazd  do

Białegostoku /  11:00 – 12:00  wizyta w Jumper Park Trampolin / 13:00 – 14:30  wejście na lodowisko BOSiR/

ok. 15:00 – 16:00  czas wolny.  Posiłek  (we własnym zakresie)  w punktach gastronomicznych galerii  handlowej/

16:30 - 18:30 - projekcja  filmu  w  kinie  HELIOS  /  ok.  18:45  –  wyjazd  do  Piątnicy.  Planowany  powrót

ok. godz. 20:00.  

Rzeczy takie jak: wartościowa biżuteria, aparaty fotograficzne, telefony komórkowe, mp3, itp. uczestnicy biorą na

własną odpowiedzialność. Prosimy o niezaopatrywanie dzieci w duże ilości słodyczy, napojów gazowanych oraz

chipsów. Na portalach www.gokpiatnica.pl i www.gminapiatnica.pl  a także na  profilu społecznościowym Facebook

GOK-u i gminy Piątnica, ukaże się fotorelacja z wycieczki. 

Wyrażenie  zgody  na  udział  dziecka  w wycieczce  jest  jednoczesnym wyrażeniem zgody  na  przetwarzanie

i udostępnianie  (firma ubezpieczeniowa Uniqa  i  Jumper Park Trampolin)  danych  osobowych dziecka  do

celów organizacyjnych wyjazdu oraz na wykorzystanie wizerunku dziecka w fotorelacjach. 

Uwaga!!!

Do Jumper Park Trampolin należy wyposażyć dziecko w strój sportowy (przewiewne ubrania, takie jak na W-F),

Osoby w nieodpowiednim stroju (jeansy, spódnice itp.) nie będą wpuszczane na trampoliny!!!

http://www.gokpiatnica.pl/
http://www.gminapiatnica.pl/

