
Oświadczenia i zgody rodzica lub opiekuna prawnego 

Oświadczenie na wyjazd 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojej(go) córki/ syna................................................................................       

Rok urodzenia dziecka……………………………………………………………..                          

W wycieczce organizowanej przez Kobierzycki Ośrodek Kultury: ……………………………………………………………………………… 

Dnia : …………………………………………….  

Miejsce zamieszkania …………………………………………........................................................................................................ 

Tel. kontaktowy  rodziców ...............................................................       e-mail................................................................ 

• Wyrażam zgodę na transport dziecka busem KOK/KOSiR oraz innym transportem wynajętym przez KOK/KOSiR na wyjazd, 
wycieczkę organizowaną przez Kobierzycko Ośrodek W busie dziecko bezwzględnie będzie zapinało pasy, a także 
bezwzględnie stosowało się do zasad bezpieczeństwa w czasie transportu oraz wycieczki. 

• Oświadczam, że dziecko w miejscu docelowym odbierane będzie przez wskazaną przeze mnie, upoważnioną osobę 
pełnoletnią, a w przypadku gdyby nie zostało odebrane wyrażam zgodę aby personel KOK, w tym kierowca, podjął wszelkie 
działania na mój koszt, które uzna za konieczne w celu zapewnienia mu bezpieczeństwa. Wyrażam również zgodę, aby w 
przypadku braku odebrania dziecka, dziecko wróciło do miejsca wyjazdu na mój koszt. 

 

• Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystywanie wizerunku – zapoznałem/am się z treścią 
oświadczenia dostępną na stronie internetowej: www.kultura-kobierzyce.pl (zakładka: do pobrania/Regulaminy) i 
akceptuję ją. 

• Zapoznałem/am się  z  regulaminem wycieczki, kontraktem wyjazdu, klauzulą informacyjną 15 (wycieczki) i akceptuję ich 
treść - treść dokumentów dostępne na stronie internetowej: www.kultura-kobierzyce.pl (zakładka: do 
pobrania/Regulaminy). 
 

 

………………………………………….                     ……………………………………………………………………… 
              (miejscowość, data)                    (czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych) 

 
 

OŚWIADCZENIE ( na wyjazd 2) 

Ja niżej podpisany…………………………………………….……………………………………………………………. 
                                           (imię, nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)  
 
wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka………………………………….  

Po wycieczce  w dniu ……………….………………. do domu. 

Informuję, iż ponoszę pełną odpowiedzialność za samodzielny powrót dziecka do domu, w tym za jego 
bezpieczeństwo podczas samodzielnego powrotu. 

Oświadczam, że wiek dziecka spełnia dyspozycję z art.  43 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 
1997 r. (Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602)  

 

   ……………………………………….                                                       …………………………………………….. 
        (miejscowość, data )                                               (czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych) 



OŚWIADCZENIE ( na wyjazd 3) 

 

Ja niżej podpisany…………………………………………………………………………………………….. 
                                 (imię, nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)  
 
upoważniam do odebrania mojego dziecka……………………………………………………… 
 
po wycieczce dnia………………………… wyłącznie  przez niżej wymienione osoby   
(proszę podać serie i numery dowodów osobistych i stopień pokrewieństwa) 
 
…………………………………………………………………………………………………..…………………………
………………………………………………………………………..……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….  

Informuję, iż ponoszę pełną odpowiedzialność za powrót dziecka do domu z w/w osobami, w tym za jego 
bezpieczeństwo podczas powrotu. 

 

………………………………………..                                                    …….…………………..……………………………….. 
          (miejscowość, data )                                              (czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych) 

 

 

 

 

 

 

 


