
OŚWIADCZENIA: 

Prosimy WSZYSTKO wypełnić czytelnie, drukowanymi literami!!! 

 

     I TURNUS (8 lipca 2019 – 12 lipca 2019)*                              II TURNUS (22 lipca 2019 – 26 lipca 2019)*  

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

      (imię i nazwisko dziecka, którego dotyczy oświadczenie)          (imię i nazwisko dziecka, którego dotyczy oświadczenie) 

  

    III TURNUS (5 sierpnia 2019 – 9 sierpnia 2019)* 

 

....…………………………………………................................ 
      (imię i nazwisko dziecka, którego dotyczy oświadczenie) 

 

OŚWIADCZAM, ŻE ZAPOZNAŁEM SIĘ Z REGULAMINEM WYPOCZYNKU „WAKACJE 2019 W GMINIE 

GŁOGÓW MAŁOPOLSKI”, PRZYJMUJĘ DO WIADOMOŚCI I AKCEPTUJĘ JEGO TREŚĆ. 

 

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

(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

1.  Ja, niżej podpisany/a, zobowiązuje się do przyprowadzania dziecka nie wcześniej niż o godz. 7:15 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 budynku Miejsko Gminnego Domu Kultury im. F. Kotuli, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 12, 

36-060 Głogów Małopolski lub 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 …....................................................................................* / nie upoważniam 
                  (imię i nazwisko osoby upoważnionej) 
upoważniam nikogo* do odbioru  z zajęć mojego dziecka podczas wypoczynku w ramach „Wakacji 2019 w Gminie Głogów 

Małopolski”.  

     

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

(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. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27  kwietnia 2016 r. oraz art. 81 ust.1. 

ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie wizerunku 

mojego dziecka  uczestniczącego podczas wypoczynku w ramach „Wakacje 2019 w Gminnie Głogów Małopolski” 

organizowanego przez Miejsko Gminny Dom Kultury im. Franciszka Kotuli w Głogowie Małopolskim (dalej MGDK im. 

F. Kotuli). Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zmieszczenie na stronie internetowej 

MGDK im. F. Kotuli, portalach społecznościowych oraz wykorzystanie w innym materiałach promocyjnych 

i informacyjnych w tym prasie, w zakresie dotyczącym promowania działalności MGDK im. F. Kotuli. Niniejsza zgoda jest 

nieograniczona czasowo i terytorialnie. 

 

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

(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

                                                           
Niepotrzebne skreślić  


