
Zgoda rodzica/opiekuna na udział  w wycieczce*

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka............................................................................................
(imię i nazwisko dziecka)

w  wycieczce  organizowanej  przez  Ośrodek  Kultury  Sportu  i  Rekreacji  w  Wiszni  Małej  do
Muzeum Narodowego we Wrocławiu (Pl. Powstańców Warszawskich 5 ) w terminie 8.07.2016 r.

Zobowiązuje się do pokrycia kosztów wycieczki/wyjazdu w wysokości 7 zł.
Jednocześnie  zobowiązuje  się  do  zapewnienia  bezpieczeństwa  w  drodze  pomiędzy  miejscem 
zbiórki i rozwiązaniem wycieczki- a domem.
Jednocześnie oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka pozwala na udział w tej wycieczce.
Biorę  odpowiedzialność  finansową  za  spowodowane  przez  moje  dziecko  szkody  materialne 
wynikające z nieprzestrzegania regulaminu wycieczki.
Wyrażam/nie wyrażam* zgodę na podejmowanie decyzji  związanych z leczeniem, hospitalizacją
i  zabiegami  chirurgicznymi,  w  przypadku  zagrożenia  zdrowia  lub  życia  mojego  dziecka  przez 
kierownika lub opiekunów w czasie trwania wycieczki.

Dziecko choruje na chorobę lokomocyjną TAK/ NIE*

Telefon kontaktowy:.................................................

…................................ …............................... …......................................................
(miejscowość) (data) (podpis rodzica/opiekuna prawnego*)

*niepotrzebne skreślić

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
Oświadczam,  że  wyrażam  zgodę  na  umieszczanie  zdjęć  i  materiałów  filmowych 

zawierających wizerunek mojego dziecka.............................................................................................
(imię i nazwisko)

zarejestrowanych  podczas  zajęć,  warsztatów,  zawodów,  konkursów  oraz  wycieczek  * 
zorganizowanych przez Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej podczas Wakacji 2016 
trwających od 04.07.2016 r. do 12.08.2016 r. 

Ponadto  wyrażam zgodę  na umieszczanie  i  publikowanie  prac  wykonanych przeze przez 
moje dziecko na stronie internetowej OKSiR w Wiszni Małej, profilach internetowych zarządzanych 
przez OKSiR  jak eTwinning, Facebook, Google dokumenty, Youtube i inne oraz w mediach w celu 
informacji i promocji OKSiR w Wiszni Małej. 

…………………………………………… ……………………………..………………
 Miejscowość, data Czytelny podpis rodziców /opiekunów prawnych *

*niepotrzebne skreślić
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
2. Ustawa o prawach autorskich i prawach pokrewnych - Art.81 i 83
3. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI z dnia 29 kwietnia 2004 r. Dz. U. z 2004 r. Nr
100, poz. 1024 w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim
powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych
4. Kodeks Cywilny - Art. 23 i 24


