Warka, dn. ………………………………..
ZGODA RODZICA NA UDZIAŁ W WYJEŹDZIE

Imię i nazwisko rodzica: ………………………………………………………………..………
Telefon: ………………………………………………………………………………..………..
Wyrażam zgodę na wyjazd mojego dziecka ………………………………………………...….
do Parku Edukacji i Rozrywki „Farma Iluzji”(Mościska) organizowanego przez MiejskoGminną Bibliotekę Publiczną w dniu 13.08.2019 r. w ramach Lata w Warce
Nr PESEL dziecka (niezbędny do ubezpieczenia dziecka ):……………………………………
Adres zameldowania dziecka:………………………………………………………………..….
Oświadczam, że stan mojego dziecka pozwala na udział w wycieczce. (Informacja o
ewentualnym podaniu leku)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Uwagi: …………………………………………………………………………………………..
Wyrażam zgodę na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zabiegów lub operacji w stanach
zagrażających życiu lub zdrowiu mojego dziecka. Jednocześnie oświadczam, że
zapoznałam(em) się z regulaminem wycieczki.
Zobowiązuję się do zapewnienia bezpieczeństwa w drodze pomiędzy miejscem zbiórki i
rozwiązaniem wycieczki – a domem.
Zobowiązuję się zaopatrzyć dziecko w suchy prowiant oraz picie na czas wycieczki oraz
pokryć ewentualne szkody wyrządzone przez moje dziecko.

Wyrażam
zgodę
na
przetwarzanie
danych
osobowych
moich
i
mojego
dziecka
zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach
niezbędnych do udziału mojego dziecka w wyjeździe do Parku Edukacji i Rozrywki „Farma Iluzji”

Data i podpis rodzica/opiekuna
……………………………………………

Regulamin wycieczki
organizowanej przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Warce do:
Parku Edukacji i Rozrywki „Farma Iluzji” w Mościskach
1. Warunkiem uczestnictwa w wycieczce jest dostarczenie przez rodzica/opiekuna zgody
na wyjazd oraz oświadczenia dołączonego do regulaminu.
2. Wyjazd jest przeznaczony dla dzieci zamieszkałych na terenie miasta i gminy Warka,
które urodziły się w latach 2008 -2012.
3. Wyjazd 13 sierpnia 2019 godz. 8.00 (zbiórka 7.50) sprzed budynku CeSir ul.
Warszawska 45, planowany powrót godz. 16.00
4. Prosimy o zabezpieczenie dzieci w pieniądze na posiłek w McDonald’s
5. Wszyscy uczestnicy wycieczki zobowiązują się do przestrzegania wszelkich poleceń
wydanych przez opiekunów wycieczki.
6. Zabrania się samowolnego oddalania się od wycieczki, bez zgody opiekuna
wycieczki.
7. Wszyscy uczestnicy wycieczki zobowiązują się do przestrzegania wszelkich zasad i
przepisów bhp w czasie trwania wycieczki:
a) W czasie dojazdów do: miejsc zwiedzanych,
b) W trakcie przejść, nie należy oddalać się od grupy wycieczkowej,
c) W czasie zwiedzania obiektów, należy przestrzegać wszelkich regulaminów
danych obiektów,
8. W trakcie wycieczki zabrania się stosowania różnego rodzaju używek.
9. O wszelkich nieprawidłowościach zauważonych w czasie wycieczki, należy
natychmiast informować opiekuna wycieczki.
10. W przypadku jakichkolwiek objawów chorobowych, należy natychmiast zawiadomić
opiekuna wycieczki.

