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ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW 
NA UDZIAŁ W WYJEŹDZIE DZIECI KOMUNIJNYCH DO KODNIA 

w terminie 29 sierpnia 2020 r., 

 
Miejsce i czas trwania: Kodeń, 29 sierpnia 2020 r. 

 
INFORMACJE RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW) O DZIECKU: 
 

1. Imię i nazwisko dziecka:........................................................................................................................ 
2. PESEL dziecka:........................................................................................................................................... 
3. Data urodzenia dziecka:........................................................................................................................ 

4. Adres zamieszkania:............................................................................................................................... 
5. Parafia zamieszkania:............................................................................................................................. 

6. Tel. kontaktowy rodziców, w czasie pobytu dziecka na wyjeździe:.................................. 
7. Numer telefonu komórkowego dziecka: ....................................................................................... 
8. Szkoła i klasa: ............................................................................................................................................ 

9. Czy dziecko przeszło obowiązkowy cykl szczepień?:............................................................... 
10. Czy dziecko choruje na przewlekłe choroby? (jeśli Tak, to jakie?) 
........................................................................................................................................... 

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

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

11. Czy dziecko zażywa na stałe jakieś leki? (jeśli Tak, to jakie, w jakich dawkach?) 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 
12. Czy dziecko jest na coś uczulone? (jeśli Tak, to na co?) 
........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 
13. Jak znosi jazdę autokarem lub innymi środkami lokomocji? 
........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 
14. Inne uwagi (np. specjalna dieta): 

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

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

Wyrażam zgodę, na udział mojego dziecka w Wyjeździe Dzieci Komunijnych do Kodnia, 
który odbędzie się w dniach 29 sierpnia 2020 r. w miejscowości Kodeń, stwierdzam, że podałam/em 
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wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą pomóc w zapewnieniu mu właściwej opieki w 
czasie wyjazdu. Wyrażam zgodę na leczenie szpitalne, zabiegi diagnostyczne, operacje, gdyby 

zaistniała taka nagła konieczność. Przyjmuję na siebie skutki nieujawnienia, znanych mi, informacji 
o stanie zdrowia dziecka. 
 

Oświadczam, że zapoznałem się z poniższą klauzulą informacyjną: 

 
Zgodnie z art. 24 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych oraz z art. 13 ust. 1 i 2 RODO* informuję, że: 
1. Administratorem danych osobowych oraz danych dziecka/podopiecznego jest  Par. pw. św. Teresy w Siedlcach, ul. Garwolińska 19, 08-110 Siedlce. 
2. Dane osobowe zawarte w formularzu zgłoszeniowym będą przetwarzane w celu uczestnictwa dziecka/podopiecznego w Wyjeździe Rodzinnym do Gródka nad 
Bugiem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych). 
3. Dane dziecka/podopiecznego po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny 
z obowiązującymi przepisami. 
5. Masz prawo zwrócić się do z żądaniem dostępu do danych Pana/Pani/Państwa lub dziecka/podopiecznego, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych. Możesz wycofać też zgodę na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. 
6. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w rozumieniu RODO) dotyczącą przetwarzanie danych Twoich lub Twojego dziecka/podopiecznego. 
7. Podanie danych osobowych jest warunkiem umownym. Ich podanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa 
w imprezie. 
* RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

 

OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA I ŚWIADOMOŚCI RYZYKA 

 Ja niżej podpisany oświadczam, że ja i moje dziecko posiadam świadomość ryzyka zakażenia wirusem SARS-
CoV-2. Oświadczam, że zapoznałem się z procedurami przestrzegania zasad bezpieczeństwa epidemicznego 
obowiązującymi w kraju i zobowiązujemy się do ich przestrzegania. Oświadczam, że nie będę wnosił żadnych 
roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Jednocześnie oświadczam, że: 
według mojej wiedzy, w dniu wyjazdu moje dziecko jest zdrowe i nie posiada żadnych objawów zakażenia 
koronawirusem, nie jest objęte nadzorem epidemiologicznym, aktualnie nie przebywa na kwarantannie oraz nie miało 
w ciągu ostatnich 14 dni kontaktu z osobą zarażoną koronawirusem. 

 

REGULAMIN WYJAZDU DO KODNIA  

 

1. Obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania i posiadania alkoholu, papierosów, narkotyków, dopalaczy i 
wszelkich środków odurzających. 

2. Uczestnik zobowiązany jest stosować się do wszystkich poleceń prowadzących wyjazd. Obowiązuje 
bezwzględny zakaz oddalania się od grupy bez poinformowania opiekuna i uzyskania zgody na oddalenie 
się. 

3. Obowiązuje bezwzględny zakaz stosowania przemocy fizycznej i psychicznej wobec kogokolwiek. 

4. Każdy uczestnik ma obowiązek: 

a. dbania o dobre samopoczucie swoje i innych, 

b. dbania o higienę osobistą, porządek i estetykę miejsc, w których przebywa, 

c. wykonywania polecenia opiekunów, 

d. przestrzegania terminów i punktualności zajęć, posiłków, zbiórek i spotkań, 
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e. uczestniczenia we wszystkich punktach programu wyjazdu, 

f. kulturalnego odnoszenia się do kolegów, koleżanek, opiekunów i wszystkich innych spotkanych 

osób; pokojowego rozwiązywania wszelkich konfliktów, 

g. przestrzegania przepisów, regulaminów i zasad BHP we wszystkich odwiedzanych miejscach oraz 

w trakcie przejazdu, 

h. zawiadamiania opiekuna o wszelkich nieprawidłowościach, zagrożeniach, złym samopoczuciu, 

chorobie oraz przypadkach naruszenia norm i przepisów. 

5. W przypadku drastycznego lub notorycznego naruszenia Regulaminu uczestnik poniesie konsekwencje. 
Rodzice (opiekunowie) są wówczas zobowiązani do natychmiastowego odebrania dziecka z wyjazdu, na 
własny koszt. W przypadku konieczności wezwania karetki w związku z naruszeniem 1 punktu regulaminu, 
kosztami obciążani będą rodzice (prawni opiekunowie). 

6. Za dojazd do miejsca odjazdu i przyjazdu autobusu, odpowiada sam uczestnik i rodzice (opiekunowie). 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny, rzeczy wartościowe oraz rzeczy  
pozostawione podczas pobytu i w środkach transportu. 

8. Rodzice lub opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez uczestnika podczas 
pobytu na wyjeździe. 

 

* niepotrzebne skreślić 
* Pytania można kierować: o. Bartosz Koślik OMI – tel. +48 794 407 553 
 

 

………….................................................................................. 
data, czytelny podpis rodziców lub opiekunów 

 

INFORMACJE DODATKOWE 

 

• wyjazd z parkingu przy św. Teresie 8:30 
• Msza św. w Bazylice NMP Kodeńskiej o g. 11:30 
• Zwiedzanie obiektu oraz ognisko 
• dzieci zabierają stroje komunijne 
• zabierają ofiarę na sanktuarium 20 złotych (ofiara wzrosła ze względu na małą liczbę osób) 
• planowane jest ognisko (zaplanować odpowiedni strój – żywność zapewnia parafia ;) ) 
• planowane są gry sportowe i zabawy (obuwie, strój) 
• prosimy wziąć pod uwagę białoruski roaming telefoniczny. 
• powrót ok. godziny 18:00 – 19:00 

 

 


