
 

Załącznik nr 1  

do Zarządzenia  

Dyrektora Centrum Kultury Gminy Kutno 

 z dnia 2 stycznia  2023 r. w sprawie przyjęcia  

Regulaminu Półkolonii zimowych 2023  

organizowanych przez                                    

Centrum Kultury Gminy Kutno  

 

 
REGULAMIN 

PÓŁKOLONII ZIMOWYCH 2023 ORGANIZOWANYCH PRZEZ   

CENTRUM KULTURY GMINY KUTNO 

 

I. Organizator 

1. Centrum Kultury Gminy Kutno w Leszczynku, 99-300 Kutno, Leszczynek 49a 

II. Cele. 

1. Rozwój dziecięcych zainteresowań i uzdolnień oraz doskonalenie posiadanych umiejętności. 

2. Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży. 

3. Rozbudzanie pasji czytelniczych oraz zamiłowania do literatury. 

III. Informacje o zajęciach i zasadach udziału 

1. Warsztaty organizowane w ramach Półkolonii zimowych odbędą się w siedzibie Centrum Kultury 

Gminy Kutno, pod adresem Leszczynek 49a, 99-300 Kutno w dniach 

23-27 stycznia 2023 r..:  

a. 23 stycznia 2023 r. w godz. od 10:00 do 14:00 
b. 24 stycznia 2023 r. w godz. od 10:00 do 14:00   
c. 25 stycznia 2023 r. w godz. od 10:00 do 14:00    
d. 26 stycznia 2023 r. w godz. od 10:00 do 14:00    
e. 27 stycznia 2023 r. w godz. od 10:00 do 14:00  

2. Szczegółowy harmonogram warsztatów stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. 

3. Warsztaty przeznaczone są dla dzieci i młodzieży w wieku 7-10 lat (urodzonych w latach 2013-

2015). 

4. Podczas zajęć obowiązuje obuwie zmienne.  



 

 

IV. Zapisy: 

1. Zapisy na warsztaty przyjmowane są telefonicznie pod numerem: 734 904 850 w okresie od 9 

stycznia 2023 r.  do wyczerpania limitu miejsc, nie dłużej jednak niż do dnia 13 stycznia 2023 r. w 

godzinach od 8:00 do 16:00. 

2. Liczba miejsc jest ograniczona. W zajęciach w ramach Półkolonii zimowych może wziąć udział 

maksymalnie 15 osób. O przyjęciu decyduje pierwszeństwo zgłoszenia. Nie ma możliwości zapisa-

nia dziecka na pojedyncze dni.  

3. Opłata za udział dziecka w warsztatach organizowanych w ramach Półkolonii zimowych wynosi 

200,00 zł i płatna jest przelewem na rachunek bankowy Centrum Kultury Gminy Kutno w Lesz-

czynku nr 16 9021 0008 2001 0000 0983 0001, najpóźniej w terminie do dnia 20 stycznia 2023 r. , 

lub na miejscu w sekretariacie CKGK kartą płatniczą, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 

16.00. W tytule przelewu, należy podać imię  

i nazwisko dziecka oraz dopisać „Półkolonie zimowe 2023”.  

4. Osoby zakwalifikowane na Półkolonie zimowe zostaną poinformowane telefonicznie. 

5. Warunkiem uczestnictwa w Półkoloniach zimowych jest: 

a) akceptacja niniejszego Regulaminu,  

b) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i kulturalnego zachowania, 

c) złożenie w sekretariacie CKGK do dnia 20 stycznia 2023 r. kompletnej dokumentacji dotyczącej 

zgłoszenia dziecka, tj. w szczególności:  

- zgody na udział dziecka, której wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu,  

- oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, którego wzór  

stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu,   

- karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku, której wzór stanowi załącznik nr 6 do Regulami-

nu, 

- dokonanie płatności za udział dziecka w Półkoloniach zimowych.  

6. Dojazd uczestników do siedziby CKGK odbywa się na koszt własny.  

V. Przebieg Półkolonii zimowych w CKGK: 

1. Podczas zajęć uczestnik znajduje się pod opieką wychowawców/instruktorów. 

2. Rodzic/opiekun prawny uczestnika musi odebrać uczestnika lub złożyć oświadczenie  

o jego samodzielnym powrocie w momencie składania karty zgłoszenia (w przypadku samodziel-

nego powrotu dziecka wzór stanowi załącznik nr 4 do regulaminu, w przypadku odebrania dziecka 

przez osobę upoważnioną wzór stanowi załącznik nr 5 do regulaminu). 

3. Uczestnik jest zobowiązany do wykonywania poleceń wychowawcy/instruktora w zakresie wyko-

nywanych prac, zachowania i zasad bezpieczeństwa. 

4. Rodzic/opiekun prawny ma obowiązek nie przyprowadzania dziecka na warsztaty  



 

w momencie złego samopoczucia czy w przypadku innych dolegliwości. 

5. Uczestnik ma obowiązek poinformować wychowawcę/instruktora niezwłocznie o kontuzjach po-

wstałych w czasie warsztatów.  

6. Organizator nie odpowiada za rzeczy osobiste (telefony, zabawki, tablety) zagubione przez uczest-

ników w czasie półkolonii oraz za zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a dokonanych przez in-

nych uczestników półkolonii. 

7. Rodzice/opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez uczestnika w 

mieniu Organizatora oraz innym uczestnikom kolonii i osobom trzecim. 

8. Rodzic / opiekun prawny zgłaszający uczestnika półkolonii wyraża zgodę na utrwalanie za pomocą 

dźwięku i obrazu (foto i/lub wideo) uczestnika w trakcie półkolonii i udostępnianie jego wizerunku 

przez Centrum Kultury Gminy Kutno na stronie internetowej www.ckgk.pl oraz na profilu społecz-

nościowym Facebook wyłącznie dla celów promocyjnych dotyczących zajęć organizowanych w 

ramach Półkolonii zimowych zgodnie  

z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

9. Uczestnik podczas warsztatów przebywa tylko w miejscu do tego przeznaczonym.  

Nie może samodzielnie poruszać się po terenie miejsca, gdzie odbywają się Półkolonie zimowe.  

 

VI. Postanowienia dodatkowe 

1. Wszelkie informacje dostępne są na stronie www.ckgk.pl 

2. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.ckgk.pl. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie wynikających z powo-

dów organizacyjnych od niego niezależnych. 

4. Wszelkie niejasności dotyczące Regulaminu rozstrzyga Organizator. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania ferii lub poszczególnych warsztatów  

z przyczyn od niego niezależnych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ckgk.pl/
http://www.ckgk.pl/
http://www.ckgk.pl/


 

Załącznik nr 1 

do Regulaminu Półkolonii zimowych 2023  

organizowanych Przez  Centrum Kultury Gminy Kutno 

 
 

HARMONOGRAM PÓŁKOLONII ZIMOWYCH 2023 W CENTRUM KULTURY GMINY KUTNO 
 

„My się zimy nie boimy” 
 

23.01.2023 r. 

1.      Rozpoczęcie warsztatów, przekazanie istotnych informacji, sprawy organizacyjne. 

2.     Przerwa na śniadanie* (organizator nie zapewnia wyżywienia) 

3.   Gry i zabawy animacyjne 

4.   Zajęcia muzyczno- ruchowe 

5.   Zajęcia plastyczno-techniczne 

 

24.01.2023 r. 

 

1.      Gimnastyka na dzień dobry 

2.     Przerwa na śniadanie* (organizator nie zapewnia wyżywienia) 

3.   Mobilne planetarium 

4. Turniej wiedzy o kosmosie 

5.   Zajęcia plastyczne 

 

25. 01. 2023 r. 
 

1.      Gimnastyka na dzień dobry 

2.     Przerwa na śniadanie* (organizator nie zapewnia wyżywienia) 

3.   Zajęcia plastyczno- sensoryczne 



 

4.   Gry i quizy logiczne 

5.   Zajęcia z rękodzieła 

 
26.01. 2023 r. 

 

1.      Warsztaty rękodzielnicze 

2.     Przerwa na śniadanie* (organizator nie zapewnia wyżywienia) 

3.  Zajęcia ruchowe 

4.   Mały chemik- doświadczenie 

5.   Zajęcia plastyczne 

 
 

27.01. 2023 r. 

1. Zbiórka dzieci  

2. Przejazd do KDK na seans filmowy 

3. Warsztaty w Sali zabaw „Leo” 

4. Powrót do Leszczynka 

5. Zakończenie półkolonii 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik nr 2 

do Regulaminu Półkolonii zimowych 2023  

organizowanych Przez  Centrum Kultury Gminy Kutno 

 
Zgoda na udział dziecka w Półkoloniach zimowych 2023 organizowanych przez Centrum Kultury 

Gminy Kutno 
 

..........................................................................................  
(imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego   

oraz dane kontaktowe- adres zamieszkania i numer telefonu)  

 
1. Wyrażam zgodę na udział dziecka  

imię i nazwisko dziecka ..………………………………………………………………… wiek………………… 

adres………………………………………………………………………………………………………………………. w Półkoloniach 

zimowych organizowanych przez Centrum Kultury Gminy Kutno, które odbędą się w dniach 23 – 27 

stycznia 2023 r. w siedzibie Centrum Kultury Gminy Kutno, Leszczynek 49a, 99-300 Kutno. 

2. Oświadczam, że moje dziecko jest zdrowe oraz że w ciągu ostatnich 14 dni nie miało kontaktu z 

osobą zarażoną COVID-19, przebywającą w kwarantannie lub izolacji.  

W przypadku objawów chorobowych nie przyślę dziecka na zajęcia warsztatowe  

i zawiadomię telefonicznie o tym fakcie Centrum Kultury Gminy Kutno.  

2. Jestem świadomy/a możliwości zarażenia się mojego dziecka, mnie, moich domowników, 

instruktora i innych dzieci w trakcie Zajęć.  

3. Oświadczam, że w sytuacji zarażenia się mojego dziecka na terenie CKGK nie będę wnosić skarg, 

zażaleń i pretensji, będąc całkowicie świadomy/a zagrożenia epidemiologicznego w kraju.  

4. Zobowiązuję się do każdorazowego odbierania telefonu od instruktora.  

5. Oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka pozwala na udział w zajęciach  

w ramach Półkolonii zimowych.   

6. Odpowiadam za bezpieczeństwo mojego dziecka w drodze do miejsca oraz z miejsca odbywania 

Półkolonii zimowych. 

7. Zobowiązuję się do ponoszenia odpowiedzialności finansowej za szkody wyrządzone przez moje 

dziecko. 

8. Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Półkolonii zimowych 2023 w CKGK.  Regulamin 

dostępny jest na stronie www.ckgk.pl 

9. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała mojego syna/ córki .............................................. 

10. Wyrażam zgodę na utrwalanie za pomocą dźwięku i obrazu (foto i/lub wideo)   uczestnika w 

trakcie półkolonii i udostępnianie jego wizerunku przez Centrum Kultury Gminy Kutno na stronie 

internetowej www.ckgk.pl oraz na profilu społecznościowym Facebook wyłącznie dla celów 

promocyjnych dotyczących zajęć organizowanych  

http://www.ckgk.pl/
http://www.ckgk.pl/


 

w ramach Półkolonii zimowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych. 

.............................................................................  
(data i podpis rodzica / opiekuna prawnego) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 3 

do Regulaminu Półkolonii zimowych 2023  

organizowanych Przez  Centrum Kultury Gminy Kutno 

 

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 

Stosownie do art. 8 ust. 1 ) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 będąc 
rodzicem/opiekunem prawnym wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym wize-
runku……………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko dziecka 

przez Administratora Danych Osobowych Centrum Kultury Gminy Kutno z siedzibą  
w Leszczynku w celu: 

➢ udziału w zajęciach w ramach Półkolonii zimowych  organizowanych przez CKGK ………….tak/nie* 

oraz zamieszczanie ich: 

• na stronach internetowych Organizatorów………………… tak/nie* 

• w gablocie informacyjnej .………………………………………….tak/nie* 

• w prasie…………………………………………………………………..tak/nie* 

• lokalnych portalach informacyjnych ………………….……….tak/nie* 

• w mediach społecznościowych Organizatorów 

− Facebook …………………………………tak/nie* 

− Instagram…………………………………tak/nie* 

− Tik Tok……………………………………...tak/nie* 

− You Tube…………………………………..tak/nie* 

 

 

…………………………………………… 

                                                                                                Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

 



 

Załącznik nr 4 

do Regulaminu Półkolonii zimowych 2023  

organizowanych Przez  Centrum Kultury Gminy Kutno 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka………………………………………………….. w dniach 

23-27 stycznia 2023 r. z warsztatów  organizowanych w ramach Półkolonii zimowych 2023 

odbywających się w Centrum Kultury Gminy Kutno w Leszczynku.  Biorę całkowitą odpowiedzialność 

za moje dziecko  

w drodze do miejsca oraz z miejsca odbywania Półkolonii zimowych.  

W przypadku jakiegokolwiek zdarzenia nie będę z tego tytułu dochodzić jakichkolwiek roszczeń od 

Organizatora. 

 

 

.............................................................................  
(data i podpis rodzica / opiekuna prawnego) 

 

 

 

 

*Oświadczenie wypełnia rodzic/opiekun prawny w przypadku, gdy zadeklaruje, że nie będzie odbierał osobiście swojego 

dziecka z warsztatu/warsztatów organizowanych w ramach Półkolonii zimowych 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 5 

do Regulaminu Półkolonii zimowych 2023 

organizowanych Przez  Centrum Kultury Gminy Kutno 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Wyrażam zgodę, aby dziecko…………………………………………………………  

w dniach 23-27 stycznia 2023 r. z warsztatów organizowanych w ramach Półkolonii zimowych 

odbywających się w Centrum Kultury Gminy Kutno w Leszczynku odebrała osoba przeze mnie 

upoważniona. Biorę całkowitą odpowiedzialność za moje dziecko  

w drodze do miejsca oraz z miejsca odbywania Półkolonii zimowych. 

W przypadku jakiegokolwiek zdarzenia nie będę z tego tytułu dochodzić jakichkolwiek roszczeń od 

Organizatora. 

 

 

Upoważniam  

(imię i nazwisko osoby odbierającej dziecko)………………………………………………………………… 

(dane kontaktowe tej osoby: numer tel., adres zamieszkania 

oraz ……………………………………………………………………………......................... do odbioru mojego 

dziecka………………………………………………………………............................................... z warsztatów 

organizowanych w ramach Półkolonii zimowych odbywających się w dniach 23-27 stycznia 2023 r. w 

Centrum Kultury Gminy Kutno w Leszczynku. 

 
 
 

 
.............................................................................  

(data i podpis rodzica / opiekuna prawnego) 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 6 

do Regulaminu Półkolonii zimowych 2023  

organizowanych Przez  Centrum Kultury Gminy Kutno 

 
   pieczęć organizatora 

 
K A R T A   K W A L I F I K A C Y J N A U C Z E S T N I K A   W Y P O C Z Y N K U 

 

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPOCZYNKU 

   1. Forma wypoczynku¹ 
□ kolonia 
□ zimowisko 
□ obóz 
□ biwak 
□ półkolonia. 
□ inna forma wypoczynku   ………………………………………………………………...  
                                                                                               (proszę podać formę) 

2. Termin wypoczynku ………………….............. - …………………................... 

3. Adres  wypoczynku, miejsce lokalizacji wypoczynku …………………………………………..........  

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

    Trasa wypoczynku o charakterze wędrownym² ………………………………………………............  

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

    Nazwa kraju w przypadku wypoczynku organizowanego za granicą ………………………… 

 
  ......................................                            
   ................................................................... 
         (miejscowość, data)                          (podpis organizatora wypoczynku) 

 

_____________________________________________________________________ 

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE UCZESTNIKA WYPOCZYNKU 

  1. Imię (imiona) i nazwisko 

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

  2. Imiona i nazwiska rodziców 

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

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

  3. Rok urodzenia ………………………………………………………………………………………………….......   

  4. Numer PESEL uczestnika wypoczynku  

           



 

 

 

 

5.  Adres zamieszkania ………………………………………………………………………………….……….. 

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

6.  Adres zamieszkania lub pobytu rodziców³ …………………………………………..……………….. 

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

  7. Numer telefonu rodziców lub numer telefonu osoby wskazanej przez pełnoletniego 

       uczestnika wypoczynku, w czasie trwania wypoczynku: 

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

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

  8. Informacja  o  specjalnych  potrzebach  edukacyjnych  uczestnika  wypoczynku,  

       w szczególności o potrzebach wynikających o niepełnosprawności, niedostosowania 

       społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym: ………………………………….. 

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

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

  9. Istotne dane o stanie zdrowia uczestnika wypoczynku, rozwoju psychofizycznym  

        i stosowanej diecie (np. na co uczestnik jest uczulony, jak znosi jazdę samochodem,  

        czy przyjmuje stałe leki i w jakich dawkach, czy nosi aparat ortodontyczny lub okulary) 

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

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

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

        oraz o szczepieniach ochronnych (wraz z podaniem roku lub przedstawienie książeczki 

        zdrowia z aktualnym wpisem szczepień): 
 
         tężec ……………………………………………………………………………………. 

         błonica ….………………………………………………………………………………… 

         inne                   .…………………………………………………………………………………... 

                          

 

 

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



 

  ..................................................................................... 
(data)                                 (podpis rodziców/pełnoletniego uczestnika wypoczynku) 

 
 
 

 
III. DECYZJA ORGANIZATORA O ZAKWALIFIKOWANIU UCZESTNIKA WYPOCZYNKU DO UDZIAŁU W 
WYPOCZYNKU 
 
Postanawia się¹: 

□ zakwalifikować i skierować uczestnika na wypoczynek 

□ odmówić skierowania uczestnika na wypoczynek ze względu 

           .........................................................................................................................................................

................ 

           .........................................................................................................................................................

................ 

  

 
    .................................................                            .................................................................. 
         (data)                                           (podpis organizatora wypoczynku) 

_____________________________________________________________________ 
 
IV. POTWIERDZENIE PRZEZ KIEROWNIKA WYPOCZYNKU POBYTU UCZESTNIKA WYPOCZYNKU W 
MIEJSCU WYPOCZYNKU 
 

Uczestnik 

przebywał ........................................................................................................................................ 
                        (adres miejsca wypoczynku) 

 
od dnia (dzień, miesiąc, rok) ............................. do dnia (dzień, miesiąc, rok) ..................................... 
 
 
..................................................                    
 ..................................................................................... 
      (data)                    (podpis kierownika wypoczynku) 

_____________________________________________________________________ 
 
V. INFORMACJE KIEROWNIKA  WYPOCZYNKU O STANIE ZDROWIA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU W 
CZASIE TRWANIA WYPOCZYNK ORAZ O CHOROBACH PRZEBYTYCH W JEGO TRAKCIE   

...................................................................................................................................................................



 

.................. 

...................................................................................................................................................................

.................. 
 
 
 
........................................................             
 ….................................................................................. 
            (miejscowość i data)                              (podpis kierownika wypoczynku) 

 
_______________________________________________________________ 

 
VI. INFORMACJE I SPOSTRZEŻENIA WYCHOWAWCY WYPOCZYNKU DOTYCZĄCE UCZESTNIKA 
WYPOCZYNKU 
 
......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
.........................................................                          
 ........................................................................ 
            (miejscowość, data)                       (podpis wychowawcy  wypoczynku) 

 

 
 
 
 
¹ Właściwe zaznaczyć znakiem „X”. 
² W przypadku wypoczynku o charakterze wędrownym. 
³ W przypadku uczestnika niepełnoletniego. 

 
 
 
 
 



 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA CENTRUM KULTURY GMINY KUTNO 
 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. 
informuję, iż: 
1. Administratorem danych osobowych Pani/a  i dziecka jest Centrum Kultury Gminy Kutno (99-300 

Kutno, Leszczynek 49a, tel. 24 363 48 45). 
2. Z Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Kultury Gminy Kutno można kontaktować się drogą 

elektroniczną pisząc na adres e-mail iod@ckgk.pl . 
3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 lit. a, art. 8 ust. 1. RODO  w celu 

organizacji, promocji Półkolonii zimowych 2023. 
4. Dane uczestników warsztatów będą przechowywane przez okres realizacji  

i promocji wydarzenia oraz przez okres wynikający z obowiązku sprawozdawczego  
i archiwizacji dokumentów. 

5. Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom, lub kategoriom odbiorców, jeżeli 
wynika to z przepisów prawa bądź Administrator przekazał je podmiotowi, który  
w jego imieniu realizuje przetwarzanie na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia danych. 

6. Podane przez Panią/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 
7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również  

w formie profilowania. 
8. Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w 
przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. 

9. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do 
momentu wycofania zgody. 

10. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, że 
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia  
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

 
 

………………………………………… 
data oraz podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 
 
 
 
 

 


