
OŚWIADCZENIE 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …................................................ w wycieczce w ramach akcji 
„Wakacje z MCK 2021” organizowanej przez Mieroszowskie Centrum Kultury przy ul. Żeromskiego 28                                    
w Mieroszowie. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/łem się z regulaminem zajęć, a tym samym 
oświadczam, że: moje dziecko jest w pełni zdrowe, wyposażone w maseczkę, wie o obowiązku zachowania 
dystansu. Udział w wycieczce oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych (RODO) przez 
Mieroszowskie Centrum Kultury oraz zamieszczanie zdjęć i filmików na profilu Facebook-owym oraz stronie 
internetowej MCK. 

Oświadczam, że w razie wypadku losowego nie będę wnosił/a  skarg, zażaleń i innych roszczeń w stosunku 
do Organizatora. 

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

      data; imię i nazwisko rodzica/opiekuna; podpis 

………………………………………………………………………………..……. 

NUMER KONTAKTOWY DO RODZICA/OPIEKUNA 
………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………… 
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