…………………………………., dn. ……………………………….. 2017 r.
(Miejscowość)

ZGODA NA UDZIAŁ DZIECKA W ZAJĘCIACH ŚWIETLICOWYCH
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………………………………………………………………………… w zajęciach świetlicowych*
(Imię i nazwisko dziecka)
organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Jonkowie, w ramach zajęć świetlicy wiejskiej w …………………………. Jednocześnie
oświadczam, iż akceptuję regulamin** świetlicy i wyrażam zgodę na publikację wizerunku*** mojego dziecka które uczestniczy
w zorganizowanych formach zajęć świetlicowych prowadzonych przez Gminny Ośrodek Kultury w Jonkowie. Wizerunek mojego
dziecka uczestniczącego w zajęciach może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych,
sprawozdawczych oraz promocyjnych przez GOK Jonkowo w formie druku bądź publikacji na stronie internetowej.

…………………………………………………….….
(telefon kontaktowy do rodzica lub opiekuna prawnego)

………………………………………………………………..
(czytelne podpisy rodziców lub opiekunów prawnych)

* W ramach zajęć wprowadzona będzie metoda ruchu rozwijającego, bazującego na pracy Weroniki Sherborne, zgodnie z uprawnieniami instruktora-wychowawcy świetlicy
** Regulamin dostępny jest u opiekuna świetlicy, lub na stronie www.gok.jonkowo.pl *** Dotyczy wyłącznie zdjęć robionych podczas realizacji zajęć.
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