KARTA ZGŁOSZENIOWA
„FERIE ZIMOWE „ NUDA? TO SIĘ NIE UDA!”
Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Kamieńcu

1

INFORMACJA O DZIECKU

Imię

Nazwisko

Wiek

ADRES ZAMIESZKANIA

2
Ulica / Nr domu / lokalu
Miejscowość

Imię i nazwisko
rodzica/ opiekuna
prawnego

3
Tel.

4.

NUMERY TELEFONÓW KONTAKTOWYCH ORAZ ADRES E-MAIL RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

E- mail

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO (* niepotrzebne skreślić)

Biorę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka w drodze na zajęcia i podczas powrotu do
domu. W związku z tym:
- wyrażam zgodę na samodzielny powrót dziecka do domu* ……………………………..
- upoważniam do odbioru mojego dziecka po zajęciach* ………………………………….
- dziecko odbierać będą rodzice* ……………………………………………………………..
- deklaruję udział mojego dziecka w zajęciach( nazwa i termin)*
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

W związku z udziałem w zajęciach „Ferie zimowe w Centrum Kultury i Biblioteką Publiczną w Kamieńcu” wyrażam zgodę
na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych mojego dziecka (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) dla potrzeb procesu rekrutacji, realizacji. Jednocześnie
zgadzam się na publikację wizerunku mojego dziecka.
Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, że fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas trwania projektu mogą
zostać wykorzystane w materiałach promocyjnych, wydawnictwach, artykułach prasowych i publikacjach
w
Internecie oraz wykorzystane we wszystkich materiałach powstałych w ramach zajęć.

Miejscowość, data …………………………………….

Podpis…………………………………….

ZGODA RODZICÓW/ OPIEKUNA PRAWNEGO NA UDZIAŁ DZIECKA
W WYCIECZCE / IMPREZIE WYJAZDOWEJ

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (imię i nazwisko) i zobowiązuję się do pokrycia kosztów biletów
wstępu do Palmiarni w Poznaniu i na spektakl w Teatrze Animacji
…………………………………………………………………………………………………..
w wycieczce/imprezie wyjazdowej do:
- Teatru Animacji w Poznaniu na spektakl „ Odlot” w terminie…………………
- Palmiarni w Poznaniu, w terminie………………

Nr telefonu szybkiego kontaktu ……………………………………………………………
Jednocześnie zobowiązuję się do zapewnienia jego bezpieczeństwa w drodze pomiędzy miejscem
zbiórki i rozwiązaniem wycieczki – a domem
………………………………………….
Data i podpis rodzica/ opiekuna prawnego

REGULAMIN WYCIECZKI DLA UCZESTNIKA WYCIECZKI/IMPREZY WYJAZDOWEJ
Uczestnik wycieczki/ imprezy wyjazdowej zobowiązany jest:
1. Złożenia w określonym terminie pisemnego oświadczenia rodziców.
2. Ubrania się w odzież stosowną do warunków i miejsca wyjazdu.
3. Punktualnego przyjścia na miejsce zbiórki.
4. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa ustalonych i omówionych przez kierownika wycieczki.
5. Zachowywania się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny.
6. Kulturalnie odnosić się do opiekunów, kolegów i innych osób.
7. Stosowania się do wszystkich poleceń kierownika wycieczki lub opiekuna.
8. Informowania kierownika wycieczki o ewentualnych dolegliwościach i o wszystkich problemach
mających wpływ na bezpieczeństwo wycieczki.
9. Pozostawienia w porządku wszystkich miejsc przebywania.
10. Dostosowywać się do obowiązujących w obiektach użyteczności publicznej regulaminów
11. Przestrzegania niniejszego regulaminu.
W czasie wycieczki zabronione jest:.
1. Zabieranie ze sobą drogiego sprzętu i przedmiotów wartościowych.
2. W przypadku zguby lub kradzieży w/w sprzętu odpowiedzialność ponoszą rodzice/ opiekunowie prawni
dziecka.
Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z powyższym regulaminem
………………………………………………………
(podpis uczestnika wycieczki/ imprezy wyjazdowej)

