
ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

na udział dziecka w feriach zimowych w Gminie Grodziec 
 

Dane osobowe uczestnika  

1. Imię i nazwisko dziecka:  ............................................................................  

2. Wiek:  .........................................................................................................  

3. Imię i nazwisko rodzica / opiekuna:  ...........................................................  

4. Nr tel. opiekuna / rodzica:  .........................................................................  

Termin warsztatów: 

 30.01. – PONIEDZIAŁEK  

 godz. 10:00 TEATR PROFILAKTYCZNY MASKA  

 godz. 11:00 STWÓRZ TO SAM  

 31.01. – WTOREK 

 godz. 10:00 KOSMICZNE WARSZTATY PLASTYCZNE  

 01.02. – ŚRODA 

 godz. 10:00 - ALE CYRK! 

 godz. 12:00  - ALE CYRK!  

 02.02. – CZWARTEK 

 godz. 10:00  - POKEMONY I INNE STWORY  

 godz. 12:00  -  AGENCJA ARTYSTYCZNA  

 03.02. – PIĄTEK 

 godz. 10:00  - BIBLIOTEKA NA WESOŁO  

 

……………………………………………………….. 

Podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 



Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego 

 

Składając podpis oświadczam, że: 

 

 Zapoznałem/łam się z Regulaminem „FERIE 2023 w Gminie Grodziec. Z nami nuda się nie uda!” 

 Wyrażam / nie wyrażam zgody na udział mojego dziecka/podopiecznego w feryjnych zajęciach realizowanych 

przez Bibliotekę Publiczną Gminy Grodziec ul. Plac ks. abp. Bronisława Dąbrowskiego 6A, 62-580 Grodziec oraz 

zgadzam się na przetwarzanie jego danych osobowych, podanych w zgodzie rodzica/opiekuna, przez Bibliotekę 

Publiczną Gminy Grodziec w celu przeprowadzenia „FERIE 2023 w Gminie Grodziec. Z nami nuda się nie uda!” 

 Wyrażam / nie wyrażam zgody na przetwarzanie przez Bibliotekę Publiczną Gminy Grodziec ul. Plac ks. abp. 

Bronisława Dąbrowskiego 6A, 62-580 Grodziec danych osobowych moich oraz mojego syna/córki zawartych  

w zgodzie na potrzeby niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestnika „FERIE 2023  

w Gminie Grodziec. Z nami nuda się nie uda!” 

 Udzielam / nie udzielam zgody Bibliotece Publicznej Gminy Grodziec na nieodpłatne, wielokrotnego 

wykorzystywania zdjęć z wizerunkiem mojego dziecka powstałych w trakcie udziału dziecka w „FERIE 2023  

w Gminie Grodziec. Z nami nuda się nie uda!” 

Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć za pośrednictwem 

dowolnego medium w tym umieszczeniu na stronach internetowych oraz w materiałach promocyjnych 

Biblioteki Publicznej Gminy Grodziec, Urzędu Gminy Grodziec oraz GKRPA w Grodźcu w związku  

z organizowaniem „FERIE 2023 w Gminie Grodziec. Z nami nuda się nie uda!” 

 Wyrażam / nie wyrażam zgody na udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej w przypadku zagrożenia życia 

dziecka w trakcie zajęć. 

 W dniu zajęć zobowiązuję się do zapewnienia bezpiecznego dotarcia i powrotu dziecka do i z miejsca zajęć. 

 Przyjmuję odpowiedzialność za szkody materialne wyrządzone przez moje dziecko. 

 

 

 

……………………………………………………….. 

Podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

 

 

 


