
 DEKLARACJA RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO 
1. Wyrażam zgodę na udział syna/córki ...................................................................................... 
w półkoloniach organizowanych przez Szkołę Podstawową nr 26 w Gdyni w terminie 
16-20.01.2023 r./23-27.01.2023 r.* Zgadzam się na uczestnictwo dziecka w wyjściach 
i wycieczkach organizowanych w ramach półkolonii. 
2. Po zapoznaniu się z programem półkolonii oświadczam, że nie ma przeciwwskazań 
zdrowotnych do udziału mojego dziecka w półkoloniach i proponowanych na nich zajęciach. 
3. Stwierdzam, że podałam(-em) wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą pomóc w 
zapewnieniu właściwej opieki w czasie pobytu dziecka na półkoloniach. 
4. Zobowiązuję się do poniesienia odpowiedzialności materialnej za szkody wyrządzone przez 
moje dziecko. 
5. W przypadku drastycznego naruszenia Regulaminu półkolonii, zwłaszcza niewykonywania 
poleceń opiekunów, stwarzania przez dziecko zagrożenia życia swojego lub innych uczestników 
zajęć, może zostać podjęta przez organizatorów decyzja o konieczności skreślenia dziecka z listy 
uczestników wypoczynku. 
6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualną kradzież, zgubienie, utratę, 
zniszczenie sprzętu, rzeczy i pieniędzy dziecka. Prosimy o niedawanie dziecku na zajęcia cennego
wyposażenia, sprzętu (np. mp4, tabletów, drogich telefonów komórkowych) i znacznych kwot 
pieniędzy. 
7. Zobowiązuję się do zaopatrzenia dziecka w żywność i napoje na czas trwania zajęć. Podczas 
półkolonii będzie obiad w stołówce szkolnej. 
8. Zobowiązuję się do zadbania o to, by dziecko miało przy sobie obuwie sportowe, nakrycie 
głowy i strój stosowny do warunków pogodowych w dany dzień. 
9. Rodzice są zobowiązani do poinformowania organizatora przynajmniej 3 dni przed 
rozpoczęciem turnusu o rezygnacji dziecka z udziału w półkoloniach. 
10. Informacje dotyczące sposobu odbierania dziecka (* właściwe podkreślić): 
OŚWIADCZENIE O ODBIERANIU DZIECKA: 
– będziemy osobiście przyprowadzali i odbierali dziecko* 
– dziecko będzie samo przychodziło na zajęcia i wracało do domu* 

godzina przyjścia……………………………………………………
 
godzina wyjścia…………………………………………………….

– dziecko będzie przyprowadzała i odbierała upoważniona osoba:* 

…………………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko upoważnionej osoby) 

11. Zobowiązuję się do punktualnego przyprowadzania i odbierania dziecka z półkolonii. 

12. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka 

w postaci wizerunku mojego dziecka na potrzeby prowadzenia dokumentacji, sprawozdawczości 
i promocji (informacje na Facebooku szkoły oraz stronie internetowej szkoły) półkolonii w Szkole
Podstawowej nr 26 w Gdyni zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Zostałem 
poinformowany o swoich prawach w związku z ochroną danych (klauzula informacyjna). 

Gdynia, ............................ ………………............................................ 
(miejscowość, data) (podpis rodzica lub opiekuna prawnego) 

* niepotrzebne skreślić


