
 

* właściwe podkreślić 

    

ZGODA RODZICÓW DZIECKA NA WYJAZD EDUKACYJNY 

A. Wyrażam zgodę na wyjazd mojego syna/ mojej córki /mojego podopiecznego /mojej podopiecznej 

……………………………………………… (imię i nazwisko dziecka) na konferencję otwierającą III edycję projektu ,,Genialny 

umysł w każdym wieku – zajęcia dla dzieci i młodzieży w Gminie Będzin i Gminie Mysłowice’’ orgaznizowaną  

w Wyższej Szkoły Humanitas ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec ,  w dniu 27.09.2022 r.  

RAMOWY PLAN WYJAZDU 

08:00-08:30  -  podróż do Sosnowca  
09:00-10:30  - wykład z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, połączony z eksperymentami 
10:30-11:00 -  przerwa śniadaniowa, dzieci otrzymają bułkę, sok owocowy, wodę mineralną i owoc 
11:00-12:30 -  warsztaty z szybkiego czytania i technik zapamiętywania 
12:30-13:15 -  przerwa obiadowa, dzieci otrzymają zupę i drugie danie oraz kompot 
13:15-14:45 -  warsztaty z programowania i robotyki 
14:45-15:00 -  wyjazd z Sosnowca 
 

 

B. Jednocześnie informuję, że ……………………………………. (imię i nazwisko dziecka): 

* choruje/ nie choruje* na przewlekłe choroby……………………………………………………… 

* jest uczulony ( a ) / nie jest uczulony ( a )……………………………………………………………. 

* dobrze/ źle znosi jazdę autokarem……………………………………………………………………… 

* inne uwagi………………………………………………………………………………………………………….. 

C. Dane osobowe uczestnika: 

- adres zamieszkania: ………………………………………………………………………….................... 

D. Oświadczam, iż dziecko posiada czynne ubezpieczenie NNW (w szkole lub poza nią): 

* tak  

* nie  

F. Telefon kontaktowy do opiekuna/rodzica………………………………………………………………………… 

       

                                                                                                     

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

Imię i nazwisko opiekuna/rodzica          Data i czytelny podpis  
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Wyrażam dobrowolną, bezwarunkową, nieograniczoną terytorialnie, bezpłatną i bezterminową zgodę na 

utrwalenie wizerunku mojego dziecka/podopiecznego/podopiecznej w formie fotograficznej/audiowizualnej 

oraz nieodpłatne wykorzystanie/rozpowszechnienie1 wyłącznie  w celach promocyjnych i informacyjnych  

w zakresie realizowanego projektu na stronie internetowej i w mediach społecznościowych Wyższej Szkoły 

Humanitas w Sosnowcu. 

Wyrażam dobrowolną, bezwarunkową, nieograniczoną terytorialnie, bezpłatną i bezterminową zgodę na 

udostępnienie przez Uczelnię opracowanego materiału na rzecz Instytucji Pośredniczącej – Narodowego 

Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie, oraz innym podmiotom lub organom uprawnionym do kontroli 

realizacji projektu. 

Oświadczam, że zostałem poinformowany o tym, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jak również o 

przysługującym prawie wglądu do danych oraz żądania ich poprawiania lub usunięcia, jak również o prawie do 

cofnięcia zgody z tym zastrzeżeniem, iż przetwarzanie danych osobowych przed cofnięciem zgody pozostaje 

ważne i zgodne z prawem. Oświadczam, że nie będę korzystać z prawa do wycofania zgody na czas realizacji 

umowy o dofinansowanie projektów wyszczególnionych powyżej oraz przez okres trwałości realizacji projektu. 

Materiał promocyjny zawierający wizerunek zostanie przygotowany w siedzibie Wyższej Szkoły Humanitas w 

Sosnowcu w trakcie udziału dziecka/podopiecznego/podopiecznej w konferencji, nie będzie naruszać dóbr 

osobistych uczestnika konferencji.  

 

 

…………………………………………..          ………………………………………… 

              miejscowość, data                                                                                                  podpis rodzica/opiekuna 

 

Wyrażam / nie wyrażam * zgodę ( y ) na podejmowanie decyzji związanych z leczeniem, hospitalizacją  

i zabiegami operacyjnymi, w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia mojego dziecka przez kierownika wyjazdu 

edukacyjnego lub opiekunów w czasie trwania wyjazdu edukacyjnego. Jednocześnie nie znam przeciwwskazań 

zdrowotnych do udziału mojego dziecka w wyjeździe edukacyjnym. 

 

…………………………………………..          ………………………………………… 

              miejscowość, data                                                                                                  podpis rodzica/opiekuna 

 
1 Wizerunek dziecka/podopiecznego/podopiecznej może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania 
obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub 
ogólnie uznanych za nieetyczne. 


