
ZGODA RODZICÓW NA WYJAZD DZIECKA NA WYCIECZKĘ 

Imię i nazwisko rodzica / opiekuna:……………………………………………………………… 

Telefon kontaktowy: …………………………………………………………………………………… 

Zezwalam mojemu dziecku ……………………………………………………………………………………………………………….. 

na udział w wycieczce do ……………………………………………………. organizowanej przez Gminny Ośrodek Kultury w Łącku 

w terminie ………………………………………………………………...  

Jednocześnie oświadczam, że nie widzę przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa mojego dziecka w tej wycieczce. 

Zgadzam się na przeprowadzenie niezbędnych zabiegów i hospitalizację dziecka w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia. 

Zobowiązuję się do przyprowadzenia dziecka na miejsce zbiórki, po powrocie z wycieczki dziecko wraca do domu (właściwe 

podkreślić): 

a) samodzielnie 

b) pod moją opieką                                

Podpis rodzica/opiekuna: ……………………………………………………………………………… 

OŚWIADCZENIE 

W związku z uczestnictwem mojego dziecka w zajęciach organizowanych w ramach ferii 2019 w Gminnym Ośrodku Kultury w Łącku, ja niżej podpisany(a)  zgodnie 

z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. rok 2018 poz. 1000, wyrażam zgodę na umieszczanie danych osobowych mojego dziecka  

w bazie danych Gminnego Ośrodka Kultury w Łącku.  W rozumieniu ww. ustawy o ochronie danych osobowych administratorem zbiorów danych, w których 

przetwarzane będą dane osobowe, jest Gminny Ośrodek Kultury w Łącku.  Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez GOK zarejestrowanego materiału 

związanego z udziałem w ww. programie.      

 

   Podpis rodzica/opiekuna: ……………………………………………………………………………… 
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