Warka, dn. ………………………………..
ZGODA RODZICA NA UDZIAŁ W WYJEŹDZIE
Imię i nazwisko rodzica: ………………………………………………………………..………
Telefon: ………………………………………………………………………………..………..
Wyrażam zgodę na wyjazd mojego dziecka ………………………………………………...….
do ZOO w Warszawie w ramach Lata w Warce – podróż po Europie organizowanego przez
Miejsko- Gminną Bibliotekę Publiczną w dniu 2.08.2022 r.
Nr PESEL dziecka (niezbędny do ubezpieczenia dziecka ):……………………………………
Adres zameldowania dziecka:………………………………………………………………..….
Uwagi: …………………………………………………………………………………………..
W związku z uczestnictwem mojego dziecka w zajęciach wakacyjnych „Lato w Warce 2022 – Podróż po Europie” wyrażam
zgodę na rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka/dziecka, którego jestem opiekunem prawnym * w : publikacjach na
stronie internetowej, portalach społecznościowych, audycjach telewizyjnych, audycjach radiowych, wydawnictwach i w
materiałach promocyjnych, gazetkach i broszurach, kronice okolicznościowej, gablotach i na tablicach ściennych zgodnie z
art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880). Zgoda na
rozpowszechnianie wizerunku może być wycofana w dowolnym czasie.
* niewłaściwe skreślić
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