
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 Ruciane  Nida - Mikołajki  zorganizowanej przez  Gminny Ośrodek Kultury w Piątnicy oraz Środowiskowe
Ognisko Wychowawcze w dniu 26.05.2018 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 regulaminu Parku Wodnego Tropikana, które znajdują
się na stronach internetowych www.golebiewski.pl i zapoznałem/am z nimi moje dziecko/podopiecznego.     

                                                                                                          /                                                                                                       
         data      czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych                                                  nr tel. dziecka

        

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam  zgodę  na  zbieranie,  przetwarzanie  oraz  przekazywanie  danych  osobowych  mojego
dziecka .............................................................................................. przez Gminny Ośrodek Kultury w Piątnicy ul. Szkolna 25,
18 – 421 Piątnica Poduchowna w celu realizacji wyjazdu. 

                                                                                                                                            
          data           podpis rodzica/opiekuna

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

Zgoda na wykorzystanie wizerunku

Wyrażam/y na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy zezwolenie na nieodpłatne wykorzystanie przez Gminny Ośrodek
Kultury w Piątnicy ul. Szkolna 25, 18 – 421 Piątnica Poduchowna lub przez inne osoby na zlecenie Gminnego Ośrodka Kultury

 w Piątnicy wizerunku mojego/naszego dziecka................................................................................................, na fotografiach lub
materiałach video, na których utrwalono ten wizerunek, oraz na zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie
technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie, także wraz z wizerunkami innych osób utrwalonymi w ramach
realizacji  wycieczki  zorganizowanej  z  okazji  Dnia  Dziecka  do  Mikołajek  w  materiałach  służących  popularyzacji  działań
prowadzonych przez  Gminny  Ośrodek  Kultury  w  Piątnicy,  poprzez  rozpowszechnianie  wizerunku  na  stronie  internetowej
Ośrodka (www.gokpiatnica.pl) oraz na wystawach fotograficznych w naszym Ośrodku.

                                                                                                                                                                                            

       data                                   podpis obojga rodziców/opiekunów

Wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojego dziecka w portalu społecznościowym Facebook - fanpage Gminnego Ośrodka
Kultury w Piątnicy oraz Gminy Piątnica.

                                                                                                                                                                                            

      data                                  podpis obojga rodziców/opiekunó


