
Zgoda rodziców/opiekunów na udział dziecka w wycieczce organizowanej  

przez MDK w Lubaczowie 

 
Wyrażam zgodę na wyjazd mojego dziecka ...................................................................................... .....................  

     (imię i nazwisko dziecka) 

na wycieczkę do ……………………………………… w dniu/dniach.................................................................... 

 i uczestniczenie w programie przygotowanym przez organizatora.  

Zobowiązuję się do pokrycia kosztów wycieczki w wysokości ………………… 

Jednocześnie oświadczam, że moje dziecko jest zdrowe i nie ma żadnych przeciwwskazań na udział tej 

wycieczce.  

Biorę odpowiedzialność za dziecko w drodze do miejsca spotkania i powrót do domu po wycieczce. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgubione rzeczy dziecka.  

Dziecko choruje na chorobę lokomocyjną TAK/ NIE
* 

 

 

 

………………………………………..   ……………………………………… 
           (data)           (czytelny podpis rodziców/opiekunów) 

 

 

nr telefonu............................................. 
 

 

ZGODA NA NIEODPŁATNE  WYKORZYSTANIE WIZERUNKU I PRZETWARZANIE DANYCH  

W POSTACI WIZERUNKU UCZESTNIKA WYCIECZKI NA STRONIE INTERNETOWE I 

PORTALACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH 

 
 

Ja, niżej podpisana/y …………………………………………………………………………… (imię i nazwisko) 

oświadczam, że zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

wyrażam/nie wyrażam* zgodę/-y na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego 

dziecka ………………………………………………...(imię i nazwisko dziecka) utrwalonego podczas 

wycieczki  zorganizowanej przez Miejski Dom Kultury w Lubaczowie w dniu/dniach ………………….. roku 

poprzez zamieszanie zdjęć na stronie internetowej i portalach społecznościowych MDK w Lubaczowie. 

 

Niniejsza zgoda:  

• jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie;  

• obejmuje wszelkie formy publikacji, za pośrednictwem dowolnego medium;  

• dotyczy umieszczania wizerunku na stronie internetowej MDK oraz na portalach społecznościowych 

MDK w celu realizacji działań statutowych i informacyjnych w ramach działań promocyjnych MDK  

w Lubaczowie 

 

Wizerunek, o którym tu mowa 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. Jest on przetwarzany do czasu cofnięcia zgody.  

 

Jestem świadomy/-a, że przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych, ich poprawiania oraz możliwości 

żądania uzupełnienia, sprostowania, usunięcia.  Podanie danych jest dobrowolne. 

 

Przysługuje mi prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie poprzez złożenie na piśmie wniosku  

w przedmiocie odwołania zgody. 

 

 

………………………………………..   ……………………………………… 
           (data)      (czytelny podpis rodziców/opiekunów) 

 

 

* Niepotrzebne skreślić 


