
  

Deklaracja udziału dziecka w dodatkowych zajęciach  

w Lusowskim Zdroju  w roku szkolnym 2019/2020 

 

Deklaruję udział mojego dziecka 

…………………………………………………………………….. kl. …………………....... 

                                  imię i nazwisko ucznia 

w zajęciach basenowych w Lusowskim Zdroju  

 

w ……………………………………………..      w godz. …………………………………. 
                                                      dzień tygodnia                                 

 

Oświadczam, że nie są mi znane przyczyny z powodu których, moje dziecko nie może korzystać z zajęć na 

basenie. 

 

W związku z uczestnictwem mojego dziecka zobowiązuję się do tego, że: 

1. Będzie ono systematycznie uczestniczyło w zajęciach. 

2. Wcześniej pisemnie powiadomię prowadzącego zajęcia o nieobecności dziecka na zajęciach. 

 

…………….                      …………………………                      ………………………………. 

     Data                          podpis  matki/prawnego opiekuna               podpis ojca/prawnego opiekuna 

 

 

 
Podstawa prawna 

art. 6 pkt 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE oraz art. 81 Ustawy z dnia 14 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2019 r. poz. 1231) 

Klauzula informacyjna znajduje się pod adresem:  

http://bip.tarnowo-podgorne.pl/tarnowo/ 
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