Deklaracja uczestnictwa dziecka w programie FERIE BEZ NUDY 2019
DANE KONTAKTOWE:
IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA

PESEL DZIECKA
Adres zamieszkania uczestnika

Telefon kontaktowy do rodzica /
opiekuna prawnego

Imiona i nazwiska rodziców

OŚWIADCZENIA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW:
Oświadczam, że zapoznałam/łem się z Regulaminem programu FERIE BEZ NUDY
2019, akceptuję jego treść i wyrażam zgodę na udział syna/córki* w atrakcjach
przewidzianych w programie. Regulamin dostępny na stronie szkoły www.sprogozino.pl
2) Biorę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka w drodze na
zajęcia i z zajęć.
3) Oświadczam, że moje dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w
programie FERIE BEZ NUDY 2019.
4) Wyrażamy zgodę na przetwarzanie przez Organizatora programu danych
osobowych mojego dziecka, nieodpłatne publikowanie zdjęć (prasa, strona
internetowa, materiały promocyjne), a także emisję materiałów audiowizualnych bez
konieczności ich każdorazowego zatwierdzania w celach wynikających z organizacji
pracy Organizatora zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z
dnia 04.02.1994 r. (Dz. U. Z 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.) oraz Ustawą o
ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r. (Dz. U. Z 2002r. Nr 101, poz. 926 z
późn. zm.). O prawie wglądu do danych oraz możliwości ich zmiany zostałam/em
poinformowana/y.
5) Wyrażamy zgodę na wielokrotne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka przez
organizatorów programu FERIE BEZ NUDY 2019 w celach informujących o
przebiegu programu i promujących program w prasie, na stronach internetowych i
portalach społecznościowych organizatorów i Gminy Radzanowo.
6) Zobowiązuję się jednocześnie do:
- stałego kontaktu z instruktorami i opiekunami w sprawach wychowawczych,
– odpowiedzialności materialnej za szkody wyrządzone przez moje dziecko w związku z
udziałem w programie FERIE BEZ NUDY 2019.
1)

7)

Po zakończonych zajęciach (proszę zaznaczyć właściwe):
 Odbiorę dziecko osobiście
 Dziecko może samodzielnie wrócić do domu
 Dziecko odbierze ………………………………..

8)

Moje dziecko skorzysta z drugostronnie wybranych atrakcji przewidzianych w
programie FERIE BEZ NUDY 2019, w związku z czym wnoszę opłatę w łącznej
wysokości ……………………… zł
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o jak najszybsze dostarczenie
wypełnionych zgód do sekretariatu. O możliwości wzięcia udziału w wybranej atrakcji
decyduje kolejność zgłoszeń. Wpłat można dokonać do dnia 17.01.2019 r.
u wychowawców klas.

9)

………………………….………………………...
Data i podpis rodzica lub prawnego
opiekuna uczestnika programu

„FERIE BEZ NUDY 2019”
WYBÓR
OZNACZ
„X”

DZIEŃ
TYGODNIA
FERII
04.02 – PN.

WYDARZENIE

MIEJSCE

PLANOWANY
CZAS TRWANIA*

OPŁATA
NALEŻNA

Lodowisko Płock
Mc. Donald’s Płock

06.02 – ŚR.

Kręgielnia z pizzą (w cenie: kręgle, pizza, napój).

10:00-11:00
11:30 – 12:15
(wyjazd 9:15)
10:00-11:30
(wyjazd 9:30)
10:00-12:00
(wyjazd 9:30)
10:00-12:00
(wyjazd 9:30)
10:00-15:00
(wyjazd 8:00)

3,00/ 5,00 ZŁ

05.02 – WT.

Wyjazd na lodowisko połączony z wizytą w Mc Donald’s
Koszt 5 zł/os., jeśli ktoś ma swoje łyżwy to koszt wejścia
wynosi 3zł./os, McDonald’s we własnym zakresie.
Wyjazd do POKIS-u, seans filmu „Biały kieł”.

POKIS Płock
GALERIA WISŁA

OBUWIE NA ZMIANĘ

07.02 – CZW.
08.02 – PT.

Wyjazd na basen (w miarę możliwości prosimy aby
dziewczynki miały suszarkę do włosów.)
Wyjazd do stacji grawitacji w Warszawie (w miarę
możliwości prosimy o zaopatrzenie dziecka w skarpetki
antypoślizgowe).

PODOLANKA PŁOCK
WARSZAWA

3,00 ZŁ
20,00 ZŁ
10,00 ZŁ
80,00 ZŁ

WYMAGANE OBUWIE SPORTOWE

NALEŻNA OPŁATA ZA WYBRANE ATRAKCJE PROGRAMU „FERIE BEZ NUDY 2019”

………………...………………………...
Data i podpis rodzica lub prawnego
opiekuna uczestnika programu

