
OŚWIADCZENIE I ZGODA RODZICA (OPIEKUNA PRAWNEGO) 

NA UDZIAŁ DZIECKA W PÓŁKOLONII MADISUMMER 2018 

W terminie 25.06.2018 - 30.06.2018r. 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (imię i nazwisko)  

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

w półkolonii MadiSummer 2018 dniach 25-30.06.2018r.  

Wyrażam zgodę w razie potrzeby na udzielenie pierwszej pomocy przed medycznej 

mojemu dziecku. W razie konieczności natychmiastowej interwencji medycznej, przy braku 

możliwości skontaktowania się ze mną lub innym opiekunem dziecka, wyrażam zgodę na 

podejmowanie przez kierownika lub opiekunów półkolonii decyzji w sprawach zabiegów 

medycznych ratujących życie lub zdrowie mojego dziecka. Równocześnie oświadczam, że 

poinformowałem pisemnie (w umowie uczestnictwa) kierownika półkolonii o stanie zdrowia 

mojego dziecka oraz o ewentualnych przeszkodach wynikających z ograniczeń zdrowotnych 

mojego dziecka (choroby, w tym choroby przewlekłe, alergie, ograniczenia fizyczne). 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w umowie 

uczestnictwa na potrzeby niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

uczestnika półkolonii (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.) oraz przepisów RODO z 25 maja 2018r. 

 

Oświadczam, że w przypadku kradzieży, zniszczenia lub uszkodzenia mienia jakie 

w czasie wycieczki będzie posiadało moje dziecko (pieniądze, urządzenia elektroniczne, 

multimedialne lub inne podobne rzeczy nie wymagane w regulaminie półkolonii) nie będę 

rościł żadnych pretensji do kierownika lub opiekunów w/w imprezy jak również do 

poniesienia odpowiedzialności finansowej przez nich za poniesione straty. 

Oświadczam, że znany mi jest Regulamin i Zasady półkolonii. Zobowiązuję się do 

pokrycia wszelkich poniesionych kosztów wynikających ze zniszczenia lub uszkodzenia 

jakiegokolwiek mienia przez moje dziecko, które będzie musiał ponieść kierownik wycieczki 

lub opiekunowie. 

 Zobowiązuję się do pokrycia wszelkich poniesionych kosztów wynikających 

z jakichkolwiek zmian w planie organizowanej półkolonii lub przedwczesnego zakończenia 

w/w wyjazdu, które nastąpią przez niedostosowanie się do regulaminu lub zasad półkolonii 

przez moje dziecko. 

 

Zobowiązuję się do zapewnienia opieki mojemu dziecku przed wyjazdem i po 

powrocie do wskazanego miejsca zawiązania i rozwiązania wycieczek w poszczególnych 

dniach półkolonii. 

 

Data i miejsce: ……………………………. ……………….... 

podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka:……………………………………………………………… 


