
OŚWIADCZENIA: 

Prosimy WSZYSTKO wypełnić czytelnie, drukowanymi literami!!! 

 

DRUGI TURNUS: 18 – 22 LUTEGO 2019 r. 

 

 

....…………………………………………................................ 

(imię i nazwisko dziecka, którego dotyczy oświadczenie) 

  

OŚWIADCZAM, ŻE ZAPOZNAŁEM SIĘ Z REGULAMINEM WYPOCZYNKU „FERIE ZIMOWE 2019 

W GMINIE GŁOGÓW MAŁOPOLSKI” – DRUGI TURNUS, PRZYJMUJĘ DO WIADOMOŚCI 

I AKCEPTUJĘ JEGO TREŚĆ ORAZ ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO PRZESTRZEGANIA JEGO ZAPISÓW. 

 

……………………………………………………………………………………………….. 

(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

1.  Ja, niżej podpisany/a, zobowiązuję się do przyprowadzania dziecka NIE WCZEŚNIEJ niż o godz. 7:15 

(z wyjątkiem 19 oraz 22 lutego 2019 r. – w tych dniach NIE WCZEŚNIEJ niż o godz. 7:00) do budynku Miejsko 

Gminnego Domu Kultury im. F. Kotuli, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 12, 36-060 Głogów Małopolski i do odbierania 

dziecka NIE PÓŹNIEJ niż o godz. 17:15 (z wyjątkiem 19 lutego 2019 r.  – w tym dniu NIE PÓŹNIEJ niż o godz. 

17:30) z budynku Miejsko Gminnego Domu Kultury im. F. Kotuli, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 12, 36-060 Głogów 

Małopolski (z wyjątkiem 20 lutego 2019 r.  – w tym dniu z budynku Krytej Pływalni „Wodnik”, ul. Parkowa 15, 

36-060 Głogów Małopolski).  

 

……………………………………………………………………………………………….. 

(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

2. Ja, niżej podpisany/a, upoważniam Pana/ią ..........................................................................................................*
                      (imię i nazwisko osoby upoważnionej)  
/ nie upoważniam nikogo* do odbioru  z zajęć mojego dziecka podczas wypoczynku w ramach „Ferii zimowych 
2019 w Gminie Głogów Małopolski” – drugi turnus.  
     

……………………………………………………………………………………………….. 

(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

3.  Ja, niżej podpisany/a, wyrażam zgodę* / nie wyrażam zgody* na samodzielny powrót do domu mojego 

ww. dziecka. 

 

……………………………………………………………………………………………….. 

(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

4. Wyrażam zgodę* / nie wyrażam zgody* na nieodpłatne publikowanie zdjęć i nagrań filmowych z wizerunkiem 
mojego dziecka biorącego udział w wypoczynku w celu dokumentacji i promocji działań MGDK im. Franciszka Kotuli 
w Gogowie Małopolskim związanych z organizacją wypoczynku w ramach „Ferii zimowych 2019 w Gminie Głogów 
Małopolski” – drugi turnus, na stronie internetowej www.mgdk.pl, portalach społecznościowych oraz 
w lokalnej prasie.  
 

 

……………………………………………………………………………………………….. 

(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego) 


