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 Załącznik nr 2 do Regulaminu  

   

 

WODNE PÓŁKOLONIE Z ŚWOPR 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA (OPIEKUNA) DZIECKA: 

  

1. Oświadczam, że jestem rodzicem/opiekunem prawnym* osoby małoletniej    

 

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

 

2. Oświadczam, że zapoznałam(em) się z regulaminem Wodnych Półkolonii z ŚWOPR i omówiłam(em) 

jego treść z dzieckiem/podopiecznym.  

 

3. Oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka pozwala na uczestniczenie w półkoloniach w oraz 

zobowiązuje się do zapewnienia jego bezpieczeństwa drodze pomiędzy domem a miejscem półkolonii.  

 

4. Po odebraniu dziecka/podopiecznego po zajęciach, biorę pełną odpowiedzialność za moje 

dziecko/podopiecznego.  

 

5. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego we wszystkich wyjściach i zajęciach 

organizowanych w ramach Wodnych Półkolonii ŚWOPR.  

 

6. W razie zagrożenia życia dziecka zgadzam*/nie zgadzam* się na jego leczenie szpitalne, zabiegi 

diagnostyczne, operacje.  

 

7. Zobowiązuję się do poniesienia odpowiedzialności materialnej za szkody wyrządzone przez moje 

dziecko/podopiecznego w czasie pobytu na półkolonii.  

 

8. Przyjmuję do wiadomości, że w razie drastycznego naruszenia Regulaminu półkolonii może zostać 

podjęta decyzja o usunięciu uczestnika półkolonii z placówki bez zwrotów kosztów.  

 

9. Wyrażam zgodę na fotografowanie/filmowanie mojego dziecka/podopiecznego podczas zajęć Wodnych 

Półkolonii ŚWOPR, a także wykorzystywanie do akcji marketingowych SŚWOPR. 

 

10. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego  

dla potrzeb półkolonii (art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016).  

  
 

  
  
  

………………………………………  

  
  
  
  
  

…………………………………………….  
(miejscowość, data)      (podpisy obojga rodziców/ opiekunów prawnych)  
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Załącznik nr 3 do Regulaminu  

 

 

  

WODNE PÓŁKOLONIE Z ŚWOPR 

  

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU UCZESTNIKA Z ZAJĘĆ PÓŁKOLONII  

  

  

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

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego  

  

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

Adres zamieszkania  

    

  ………………………………..  …………………………………………  

       Nr telefonu      Adres e-mail  

  

  Ja niżej podpisana/-y, upoważniam następujące osoby do odbioru mojego dziecka  

  ……………………………………………………………….. z półkolonii:  

Imię i nazwisko dziecka  

  

1. ……………………………   ……………………   …………………….   ……………………..  

             Imię i nazwisko upoważnionego           Pokrewieństwo dla dziecka          Nr dowodu osobistego                      Nr telefonu  

  

2. ……………………………   ……………………   …………………….   ……………………..  

             Imię i nazwisko upoważnionego           Pokrewieństwo dla dziecka          Nr dowodu osobistego                      Nr telefonu  

  

3. ……………………………   ……………………   …………………….   ……………………..  

             Imię i nazwisko upoważnionego           Pokrewieństwo dla dziecka          Nr dowodu osobistego                      Nr telefonu  

  

Jednocześnie oświadczam, że biorę na siebie pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka  

w drodze z półkolonii do domu pod opieką wyżej wymienionych osób.  

  

Ponadto zobowiązuje się pisemnie zgłaszać wychowawcy grupy fakt niezaplanowanych zmian 

dotyczących powierzenia opieki nad moim dzieckiem. W razie nie dotrzymania formalności w tym 

zakresie, przyjmuję do wiadomości, iż moje dziecko nie zostanie wydane osobom postronnym.     

    

    

  ……………………   ………………………………………  
  data              podpis obojga rodziców/prawnych opiekunów 
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