Załącznik nr 1 do Regulaminu Zajęć/Warsztatów w Fundacji Uśmiech Szczęścia
…………………….……………………………
miejscowość, data

OŚWIADCZENIE- zgoda rodzica/opiekuna prawnego
Oświadczam, że zapoznałem/-am się i akceptuję postanowienia Regulaminu Zajęć/Warsztatów w
Fundacji Uśmiech Szczęścia oraz, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka.
........................................................................................................................................................................
(Imię i nazwisko dziecka, adres zamieszkania, rok urodzenia dziecka / klasa)

w Zajęciach organizowanych przez Fundację Uśmiech Szczęścia ul.1-go Maja 51 w Lublinie
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w celu realizacji
zajęć/warsztatów/animacji oraz celów wskazanych w Regulaminie. Wyrażam zgodę/ nie wyrażam* zgody na
samodzielny powrót dziecka do domu po zajęciach. (*niepotrzebne skreślić).
Po zajęciach dziecko zostanie odebrane przez:
……..........................................................………....…
(czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego)

.................................…….…………………………
(nr telefonu kontaktowego)

Załącznik nr 2 do Regulaminu Zajęć/Warsztatów w Fundacji Uśmiech Szczęścia
………………………………………………….
miejscowość, data

ZGODA na utrwalenie i wykorzystanie wizerunku
Ja niżej podpisany(a) .........................................................................................., oświadczam, że w związku z
organizacją przez Fundację Uśmiech Szczęścia, zajęć/warsztatów/animacji dla dzieci (dalej: „Fundacja”),
wyrażam zgodę na nieograniczone/ograniczone* czasowo utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku mojego
dziecka (*niepotrzebne skreślić).
………………….….................................................................................................................................................,
w formie publikacji zdjęć /wideo relacji/ etc. oraz poprzez ewentualne zwielokrotnienie powyższych przez Fundację, na
których dziecko występuje indywidualnie lub na zdjęciu grupowym. Utrwalony wizerunek dziecka będzie mógł zostać
wykorzystany na portalu społecznościowym Facebook /stronie internetowej Fundacji/.
Utrwalenie i wykorzystanie wizerunku dziecka służy jest jedynie celom informacyjnym, promocyjnomarketingowym lub innym związanym bezpośrednio lub pośrednio z działalnością Statutową Fundacji .
W razie konieczności, upoważniam przedstawicieli Fundacji do informowania o treści powyższego oświadczenia
współorganizatorów w/w imprez, jednak bez przekazywania jakichkolwiek danych osobowych pozwalających na
identyfikację mojej osoby.
Niniejsza zgoda jest ważna do odwołania.

......................................................................................…
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)

Załącznik nr 3 do Regulaminu Zajęć/Warsztatów w Fundacji Uśmiech Szczęścia
……………………………...……
miejscowość, data

Zgoda na publikację prac techniczno-plastycznych dziecka
Wyrażam zgodę na publikowanie prac technicznych/plastycznych mojego dziecka ……………………………….
(imię i nazwisko dziecka)

.

w związku z jego uczestnictwem w zajęciach/warsztatach/animacjach organizowanych przez Fundację Uśmiech
Szczęścia. Prace opatrzone imieniem i nazwiskiem dziecka będą wywieszane na tablicach zlokalizowanych w
siedzibie Fundacji Uśmiech Szczęścia przy ul.1-go Maja 51 w Lublinie lub zostaną wykorzystana na potrzeby
Fundacji.
Niniejsza zgoda jest nieograniczona w czasie, ważna do odwołania.
Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem.
…………………….…………………………………………………..
Podpisy rodziców/opiekunów prawnych dziecka

Załącznik nr 4 do Regulaminu Zajęć/Warsztatów w Fundacji Uśmiech Szczęścia
Oświadczenie o stanie zdrowia dziecka
……………………………...……
miejscowość, data

.

Ja niżej podpisana/y oświadczam, że moje dziecko …………………………………………………….……….…...
(imię i nazwisko dziecka)

nie posiada dysfunkcji zdrowotnych, mogących być przeszkodą w samodzielnym uczestnictwie w
zajęciach/warsztatach/animacjach.
Prosimy o podanie informacji dotyczących stanu zdrowia dziecka (alergie, zachowania, na które należy zwrócić
uwagę itp.), które uważają państwo za ważne.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………….…………………………………………
Podpisy rodziców/opiekunów prawnych dziecka

Załącznik nr 5 do Regulaminu Zajęć/Warsztatów w Fundacji Uśmiech Szczęścia
Oświadczenie i zgoda rodzica na udział dziecka w zajęciach/warsztatach organizowanych przez
Fundację Uśmiech Szczęścia w Lublinie w warunkach obowiązującego stanu epidemii wirusa COVID-19 .
Ja niżej podpisany/a …………………………………………………………………………………………
Telefon kontaktowy …………………………………………………………………………………………
Adres zamieszkania ………………………………………………………………………………………….
będący rodzicem / opiekunem prawnym dziecka* dziecka
…………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko uczestnika/dziecka)
(na podstawie art.98 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. (Dz.U.2019,2086 z póź.zm.) kodeks rodzinny i opiekuńczy)

wyrażam zgodę na udział dziecka w zajęciach/warsztatach/animacjach prowadzonych przez Fundację Uśmiech
Szczęścia w okresie od 01.07.2020 r. do odwołania.
Jednocześnie oświadczam, że dziecko:
•
•
•

nie miało kontaktu z osobami chorymi na koronawirusa COVID-19 w ciągu ostatnich 14 dni
nie jest objęte obowiązkową kwarantanną
nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach/warsztatach/animacjach prowadzonych przez
Fundację Uśmiech Szczęścia

Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Fundacji w przypadku gdy dziecko lub domownicy zostaną
objęci kwarantanną, zachorują na COVID-19 lub będą mieć kontakt z osobą zarażoną.
Oświadczam, że zapoznałem/łam się i moje dziecko z „Regulaminem obowiązującym podczas zajęć/warsztatów
prowadzonych przez Fundację Uśmiech Szczęścia w trakcie stanu epidemii „COVID-19”, i że w pełni
podporządkujemy się regulaminowi zajęć oraz ustalonym procedurom.
Oświadczam, ze jestem świadomy zagrożenia wynikającego z obowiązującego stanu epidemii COVID19 i w
przypadku zakażenia dziecka na zajęciach/warsztatach fundacja nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności.
Jako rodzic / opiekun prawny* zobowiązuje się zapewnić dziecku bezpieczny transport na zajęcia i w drodze
powrotnej z zajęć do domu.

…….……..…………………….……
/miejscowość i data/

…..……………………………………….
/czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego/

