ZGODA NA WYJAZD KATECHETYCZNY
Ja, niżej podpisana/y, wyrażam zgodę na wyjazd mojego dziecka
……………………………….……………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko uczestnika)

na wyjazd katechetyczny do Czarnowa w dniach 13-14 października 2018 roku,
organizowany przez Kościół Chrześcijan Baptystów Pierwszy Zbór we Wrocławiu,
ul. Kłodnicka 2, 54-218 Wrocław.
Jednocześnie oświadczam, że:
⎯ Nie istnieją żadne przeciwwskazania medyczne uniemożliwiające lub utrudniające
udział mojego dziecka w wyjeździe;
⎯ Wyrażam zgodę na podejmowanie przez organizatorów w czasie trwania wyjazdu
decyzji związanych z leczeniem, hospitalizacją i zabiegami operacyjnymi w przypadku
zagrożenia zdrowia lub życia mojego dziecka;
⎯ Przyjmuję na siebie odpowiedzialność za skutki wszystkich znanych mi, a nie
ujawnionych chorób i urazów dziecka;
⎯ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgodzie na wyjazd
na potrzeby niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia mojego
dziecka (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych);
⎯ Odpowiadam za wszelkie szkody wyrządzone przez moje dziecko podczas pobytu;
⎯ Wyrażam zgodę na dokonanie przez organizatorów rejestracji fotograficznej przebiegu
wyjazdu na potrzeby dokumentacji, promocji i relacji z wydarzenia;
⎯ Zobowiązuję się odebrać dziecko z wyznaczonego miejsca o wyznaczonej porze w
dniu przyjazdu do Wrocławia. Jeśli dziecko miałoby zostać odebrane przez inną
osobę, niezbędne jest udzielenie takiej sobie upoważnienia i doręczenie go
organizatorom do dnia wyjazdu z Wrocławia, tj. 13 października 2018 r.;
⎯ Wyrażam zgodę na przetransportowanie mojego dziecka samochodem Ford Focus o
numerach rejestracyjnych DW 7W330 dnia 13 października 2018r. z Kamiennej Góry
do Czarnowa oraz 14 października 2018r. z Czarnowa do Kamiennej Góry przez Ewę
Witkowską, Lenę Wiktorię Trump lub Miriam Lang.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka
……………………………….……………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko uczestnika)

jako jego prawny opiekun, podanych w niniejszym formularzu w celu i na potrzeby związane
z organizacją wyjazdu katechetycznego do Czarnowa.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych w niniejszym
formularzu w celu i na potrzeby kontaktowania się ze mną przez upoważnione osoby będące
odpowiedzialne za organizację wyjazdu.
Oświadczam, że zostałem poinformowany, że administratorem danych jest Kościół
Chrześcijan Baptystów w Rzeczpospolitej, ul. Szczytnowska 35-39, 04-812 Warszawa,
tel. 22 615-50-76, wew. 33, e-mail: kancelaria@baptysci.pl
Potwierdzam zapoznanie się ze wszelkimi informacjami zawartymi w niniejszym dokumencie,
które rozumiem i akceptuję. Dokument wypełniłem/am zgodnie z prawdą i stanem
faktycznym.
………………………………………………
(miejscowość, data)

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

KARTA INFORMACYJNA UCZESTNIKA

IMIĘ: ……………………………………………………………………………………………………………………………
NAZWISKO: …………………………………………………………………………………………………….……………
ADRES ZAMIESZKANIA: …………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….…………
DATA URODZENIA: …………………………………………………………..………………………………..…………
PESEL: …………………………………………………………………………………………………………………………

NUMER TELEFONU UCZESTNIKA: …………………………………………………………………………………..
NUMER KONTAKTOWY RODZICA/OPIEKUNA: …………………………………………………………….……

ADRES E-MAIL UCZESTNIKA: …………………………………………………………………………………………
ADRES E-MAIL RODZICA/OPIEKUNA: ……………………………………………………………………………..

Czy uczestnik jest na coś uczulony?
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Czy ma specjalną dietę?
……………………………………….……………………………………………………………………………………………
…………………………………………….………………………………………………………………………………………
Czy jest przewlekle chory lub zażywa leki na stałe?
……………………………………………………….……………………………………………………………………………
………………………………………………….…………………………………………………………………………………

