
OŚWIADCZENIE RODZICÓW – WYCIECZKI/WYJŚCIA/SPACERY
……………………………………………………………….

Imię i nazwisko dziecka

GRUPA ………..
Wyrażam zgodę na wyjście mojego  dziecka ……………………………………. …………………….   z Przedszkola Nr 23 we 
Wrocławiu na wycieczkę – pieszą/ autokarową/spacer/wyjście* 
dn. ……………………...   do ……………………………………………………….w…….………………………………………………

1. Oświadczam, że stan mojego dziecka stanowi/nie stanowi*przeszkody w udziale dziecka w w/w wycieczce. 
2. Zgadzam się/nie zgadzam się* na przeprowadzenie niezbędnych zabiegów i hospitalizację mojego dziecka w 

sytuacjach zagrożenia jego zdrowia i życia. 
3. Zobowiązuję się do zapewnienia jego bezpieczeństwa w drodze pomiędzy miejscem zbiórki Przedszkola i 

rozwiązaniem wycieczki, a domem oraz do pokrycia kosztów związanych z udziałem w wycieczce.
* niepotrzebne skreślić

                                                                                       …..……………………………………….
                                               PODPIS RODZICA   /czytelny/

„Administratorem danych jest Przedszkole nr 23, ul. Zwycięska 8a 53-033 Wrocław,                                                                      
e-mail:sekretariat.p023@wroclawskaedukacja.pl.Inspektorem ochrony danych osobowych jest  Michał Polak,
e-mail: inspektor  @  coreconsulting.pl  , tel.600 279 188  lub CORE Consulting, ul. Z. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań.
Dane podane przez Ciebie na formularzu będą przetwarzane w celu procedowania wniosku. Szczegółowe informacje o regułach przetwarzania danych dostępne w
biurze podawczym oraz na www.przedszkole23edu.wroclaw.pl” 

   

 Zapoznałem/am się z informacją o przetwarzaniu moich danych osobowych 
 

            ………………………………………................................................................................
                                                                             (imię , nazwisko, data, miejscowość, podpis)
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