
       ………………………….,   …………………. 

                                                                                                           ( miejscowość)                     ( data) 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA  UCZNIA– wycieczka do Warszawy w dniu 9.07.2021 

 

1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………………………………………………. 

ucznia klasy ……….  SP Skępe w wycieczce do Warszawy w dniu 9.07.2021 r. organizowanej przez 

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Skępem. 

2. Zapoznała(e)m się z regulaminem wycieczki i w pełni go akceptuję. 

3. Zobowiązuję się odebrać dziecko po wycieczce z parkingu szkolnego. 

4. Planowany wyjazd ze Skępego z parkingu szkolnego w dniu 9.07.2021 o godz. 6.00 

 Przewidywany powrót do Skępego – parking szkolny- w dniu 9.07.2021 ok. godz. 20.00 

       5. Jednocześnie oświadczam,  że nie ma  żadnych przeciwwskazań zdrowotnych, aby moje dziecko wzięło                     

udział w w/w wycieczce. 

      6. Wyrażam/nie wyrażam* zgodę na podejmowanie decyzji związanych z leczeniem, hospitalizacją 

i zabiegami chirurgicznymi, w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia mojego dziecka przez kierownika lub 

opiekunów w czasie trwania wycieczki. 

      7. Inne istotne informacje, które rodzice/opiekunowie chcą przekazać organizatorowi: 

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

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

      8. Wyrażam zgodę na pokrycie ewentualnych szkód wyrządzonych przez moje dziecko w trakcie trwania 

wycieczki. 

       9.  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celu realizacji czynności 

związanych z organizacją wycieczki zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 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) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z 

dnia 2016.05.04). 

10. Informacje - dane ucznia: 

Data urodzenia  

 

Miejsce 

zamieszkania 

 

Wiek dziecka 

 

 

tel. do Rodziców  

 

 

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

                                                                                                                     (podpis rodzica) 

*niepotrzebne skreślić 



       ………………………….,   …………………. 

                                                                                                           ( miejscowość)                     ( data) 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA   

rodzica lub osoby wskazanej przez rodzica– wycieczka do Warszawy w dniu 9.07.2021 

 

1. Ja,  …………………………………………………………. wyrażam chęć udziału 

w wycieczce do Warszawy w dniu 9.07.2021 r. organizowanej przez Stowarzyszenie Przyjaciół 

Szkoły Podstawowej w Skępem 

2. Zapoznała(e)m się z regulaminem wycieczki i w pełni go akceptuję. 

3. Planowany wyjazd ze Skępego z parkingu szkolnego w dniu 9.07.2021 o godz. 6.00 

 Przewidywany powrót do Skępego – parking szkolny- w dniu 9.07.2021 ok. godz. 20.00 

      4. Wyrażam/nie wyrażam* zgodę na podejmowanie decyzji związanych z leczeniem, hospitalizacją 

i zabiegami chirurgicznymi, w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia mojego dziecka przez kierownika lub 

opiekunów w czasie trwania wycieczki. 

        5.  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celu realizacji czynności 

związanych z organizacją wycieczki zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 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) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z 

dnia 2016.05.04). 

6. Informacje, dane do ubezpieczenia 

Data urodzenia  

Miejsce zamieszkania  

Nr telefonu  

 

 

 

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

                                                                                                                     (podpis uczestnika) 

 

 

*niepotrzebne skreślić 

 


