
Zgoda na udział ucznia w grze miejskiej 

 
Ja,................................................................. wyrażam zgodę na udział mojego dziecka 
     (imię i nazwisko rodzica/opiekuna) 
 

….............................................................................., ucznia …..................................................... 
     (imię i nazwisko dziecka)        (nazwa szkoły) 

 

w grze miejskiej organizowanej przez PZ nr 11 im. S.Wyspiańskiego oraz Dom Kultury w Kętach 

w dniu 22.04.2017r. w godz. 8.30-12.00 dla młodzieży kęckich szkół gimnazjalnych 

i ponadgimnazjalnych. 

 

Na czas gry miejskiej uczeń pozostaje pod opieką nauczyciela …....................................................... 
            (imię i nazwisko opiekuna – wypełnia szkoła) 
Oświadczam, że uczestnictwo mojego dziecka w grze miejskiej i jego powrót do domu będzie 

odbywał się na moją odpowiedzialność. 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Dom Kultury w Kętach zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w zakresie niezbędnym do organizacji imprezy. 
Jednocześnie wyrażam zgodę na opublikowanie zdjęć z podobizną mojego dziecka na stronie internetowej domu Kultury oraz wykorzystanie ich w 

materiałach prasowych i promocyjnych. 

 
 

 

      …..................................................................................... 
        (podpis rodzica/opiekuna) 
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