Karta Uczestnika Bardzo Zielonej Szkoły

Wyrażam zgodę na wyjazd mojego dziecka na Bardzo Zieloną Szkołę, która odbędzie

Organizator: Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”

się w ………………………………………………………………… w dniach …………………………………….. r.
Oświadczam, iż stan zdrowia dziecka nie uniemożliwia mu udziału w Bardzo Zielonej
Szkole. Oświadczam, że podałam(em) wszystkie informacje o dziecku, które mogą
pomóc w zapewnieniu mu właściwej opieki w czasie zielonej szkoły.
W razie wypadku i choroby podczas wycieczki wyrażam zgodę na leczenie
ambulatoryjne oraz na udzielenie pomocy lekarskiej, w razie konieczności
przeprowadzenia zabiegu lub operacji.
Oświadczam, że zapoznałam(em) się z regulaminem wycieczki i akceptuję jego warunki
oraz że zapoznałam(em) się z programem wycieczki.
Ptrzyjmuję do wiadomości, że organizatorzy i opiekunowie nie ponoszą
odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny, rzeczy wartościowe oraz rzeczy
pozostawione/zgubione przez dziecko podczas Bardzo Zielonej Szkoły.
Oświadczam, że zobowiązuję się do pokrycia kosztów ew. szkód i zniszczeń powstałych
z winy mojego dziecka, zgodnie z protokołem sporządzonym na miejscu, w którym
określona będzie wartość szkody.

Dane uczestnika
Nazwisko i imię ....................................................................................................................
Data i miejsce urodzenia ......................................................................................................
Adres zamieszkania ..............................................................................................................
PESEL .................................................................... klasa ......................................................

Mama / Opiekunka

Tata / Opiekun

nazwisko i imię
tel. domowy
tel. komórkowy

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na nieodpłatne wykorzystywanie zdjęć zrobionych
podczas wyjazdu w celu umieszczenia ich na stronie internetowej Bardzo Zielonych Szkół
i materiałach organizatora.

tel. praca

1. Czy dziecko przyjmuje stałe leki. Jeśli tak to jakie, w jakich dawkach i jak często:
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora podanych danych osobowych na
potrzeby związane z realizacją umowy przeprowadzenia zajęć ekologicznych w ramach
„Bardzo Zielonej Szkoły”, będącej statutową odpłatną działalnością
pożytku
publicznego, w tym w celach komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka podczas
„Bardzo Zielonej Szkoły”.

2. Dziecko jest uczulone
TAK
NIE, jeśli TAK podać na co:
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
3. Potrawy których dziecko nie toleruje/nie jada.
..............................................................................................................................................
4. Jazdę samochodem znosi
ŹLE
DOBRZE
5. Inne uwagi o zdrowiu dziecka:
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

……………………………………………………



Miejsowość i data

ada
mxk
acz
mar
ek@
gmai
l.co
m

Dane rodziców

…………………………………………………………
Podpis rodziców/opiekunów
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