Deklaracja i zgoda rodzica /opiekuna prawnego/
na udział dziecka w zajęciach i wycieczkach
organizowanych w okresie ferii zimowych 2018
Wyrażam zgodę i deklaruję udział syna / córki:
…………..………………………………………………………………………………..…………………………….
(imię i nazwisko dziecka, data urodzenia, adres zamieszkania)

w następujących zajęciach lub wycieczkach (zaznacz właściwe):
o zajęcia sportowe na sali gimnastycznej (29 stycznia – 1 lutego)
o zajęcia świetlicowe w Paprotni (29 stycznia – 1 lutego)
o wycieczka do Kina Ratusz w Zduńskiej Woli (2 lutego)
o zajęcia świetlicowe w Branicy (5 – 8 lutego)
o zajęcia świetlicowe w Swędzieniejewicach (5 – 8 lutego)
o wycieczka do Planetarium i Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi
(9 lutego)
Jednocześnie oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka pozwala na
udział w organizowanych zajęciach i wycieczkach.
Zobowiązuję się do zapewnienia bezpieczeństwa mojego dziecka w drodze
między domem, a miejscem zajęć lub zbiórki.
Wszystkie zajęcia świetlicowe są bezpłatne. Warunkiem udziału w
planowanych wycieczkach jest wcześniejsza ich opłata w GOKiS Zapolice.
Regulamin zajęć znajduje się na odwrocie niniejszej deklaracji natomiast
szczegóły dotyczące wycieczek na stronie internetowej
www.gokiszapolice.pl.
Osoba upoważniona do odbioru dziecka (oprócz prawnego opiekuna):
………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
(imię i nazwisko, seria i nr dowodu osobistego)

…………………….….………………………………..
data i miejsce

………...……………….……………………………………………
czytelny podpis rodzica / prawnego opiekuna
……………………………………………………………
tel. kontaktowy

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie
z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”

Regulamin
Zajęć świetlicowych dla dzieci
„Ferie zimowe 2018”
Każdy uczestnik zajęć zobowiązuje się przestrzegać następujących zasad:
1. Zgłasza organizatorowi chęć udziału w zajęciach oraz zapoznaje się z
regulaminem, którego zobowiązuje się przestrzegać.
2. Rodzic/Opiekun może pozostawić dziecko animatorom na własną
odpowiedzialność.
3. Dzieci do 7. roku życia przebywają na zajęciach wyłącznie pod
opieką dorosłych.
4. Dziecko ma obowiązek zachowywania się w taki sposób, aby nie
zagrażać zdrowiu i życiu swojemu oraz innych uczestników zajęć.
5. Przed rozpoczęciem zabawy dziecko powinno zostawić
rodzicowi/opiekunowi (ewentualnie animatorowi) wszystkie
przedmioty, które mogą ulec zniszczeniu, zgubieniu lub zagrażają
bezpieczeństwu (tj. telefon komórkowy, aparat fotograficzny,
okulary, biżuterię, butelki z napojem, jedzenie).
6. Organizatorzy oraz animatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za
zgubione lub skradzione rzeczy.
7. Zabrania się zaśmiecania miejsca zajęć, wchodzenia ze zwierzętami,
przebywania pod wpływem alkoholu, spożywania alkoholu bądź
innych środków odurzających, palenia papierosów.
8. Zabrania się niszczenia urządzeń i zabawek. Osoby, które nie
dostosują się do tej zasady, poniosą odpowiedzialność materialną.
9. Wszelkie usterki oraz braki sprzętu dziecko zgłasza animatorom.
10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyłączenia z programu
ferii zajęć w przypadku problemów technicznych.
11. Wszystkie dzieci uczestniczące w zajęciach zobowiązane są do
przestrzegania poleceń animatorów.
12. W przypadku nieprzestrzegania powyższego regulaminu uczestnik
będzie musiał opuścić miejsce zajęć.
13. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

