
                        

  …………………………………………… 

 (miejsce i data) 

 

……………………………………………………………………….. 

(imię i nazwisko rodzica/ prawnego  opiekuna, TELEFON KONTAKTOWY!) 

 

 

ZGODA NA UDZIAŁ I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

( imię/imiona  i nazwisko dziecka, wiek) 

 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na: 

 

1. udział mojego dziecka w maratonie filmowym i nocowaniu, które odbędzie się 22/23.02  

z piątku na sobotę w Centrum Kultury Gminy Jabłonna 

2. wykorzystanie jego wizerunku dla celów promocyjnych na polach eksploatacji należących 

do Centrum Kultury Gminy Jabłonna.   

 

Wyrażam zgodę na samodzielną drogę mojego dziecka do domu.  

TAK / NIE (proszę zaznaczyć!) 

 

 

Informacje dodatkowe: uczulenia, choroby, informacje dot. bezpieczeństwa, które pracownicy 

CKGJ powinni wiedzieć o dziecku: 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

..………………………………………………. 

             (czytelny podpis rodzica/ prawnego opiekuna) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Część dla rodzica – proszę zachować!  

 

 

INFORMACJE DLA RODZICA i UCZESTNIKA: 

 

1. Nocowanie przeznaczone jest dla młodziezy od 12 roku życia. 

2. Nocowanie rozpoczyna się 22 lutego 2019 r. o godz. 18:00 i trwa do 23 lutego 2019 roku 

do godziny 11:00.  

3. Każdy uczestnik przed wejściem okazuje podpisaną przez rodzica/prawnego opiekuna 

zgodę na udział. Brak takiej zgody oznacza powrót do domu. 

4. Rodzice zobowiązani są odebrać uczestników z CKGJ 23.02 o godzinie 11:00 lub wyrazić 

zgodę na ich samodzielny powrót. 

5. Kolację i śniadanie zapewnia CKGJ lecz można zabierać ze sobą smakołyki, jedzenie.  

Nie tolerujemy napojów energetycznych i nie wyrażamy zgody na ich spożywanie podczas 

naszych wydarzeń.   

6. Podczas nocowania w CKGJ dzieci będą przebywały pod opieką pracowników CKGJ – 

Katarzyny Krzywickiej (tel. 669 792 502) oraz Moniki Rulki (tel. 605 785 274). W razie 

potrzeby prosimy o kontakt telefoniczny.  

7. W trakcie nocnego mataronu filmowego obejrzymy filmy przeznaczone dla tej grupy 

wiekowej.  

8. Prosimy, by na nocowanie dzieci zabrały ze sobą: środki higieniczne (szczoteczka, pasta, 

ręcznik itp.), a także koc/śpiwór. Można wziąć karimatę, poduszkę. 

9. OBOWIĄZKOWO dzieci przynoszą: obuwie na zmianę, luźny dres/piżamę. 

10. Dysponujemy prysznicem, umywalkami, jest możliwość wykonania codziennej toalety.  

 


