
Karta zgłoszenia dziecka na zajęcia feryjne w Bibliotece Pedagogicznej w Skawinie 

(kartę wypełnia rodzic lub prawny opiekun dziecka i przynosi ją osobiście lub daje dziecku na pierwsze 

spotkanie) 

Imię i nazwisko dziecka……………………………………………………………………………………………………….. 

PESEL dziecka………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adres zamieszkania dziecka……………………………………………………………………………………………………. 

 

Imię i nazwisko jednego z rodziców/opiekunów, dyspozycyjnego w godzinach zajęć…………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefon kontaktowy osoby dyspozycyjnej…………………………………………………………………………………….. 

 

Dziecko będzie korzystało z zajęć w Bibliotece Pedagogicznej w dniu: 

Data Dzień tygodnia Wybór dnia* Uwagi 

14.01 Poniedziałek   

15.01 Wtorek   

16.01 Środa   

17.01 Czwartek   

18.01 Piątek   

*proszę zaznaczyć krzyżykiem dni, w których dziecko będzie pod opieką pracowników Biblioteki 

 

Dziecko będzie opuszczało zajęcia (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź): 

 Samodzielnie o godzinie…………………………………………….. 

 Pod opieką (proszę wpisać wszystkie osoby upoważnione do odbioru dziecka – także siebie) 

Imię i nazwisko osoby upoważnionej    Rodzaj pokrewieństwa lub znajomości 

  

  

  

  

 

 

Dodatkowe informacje o dziecku (stan zdrowia, alergie itp.) 

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Data       Podpis rodzica/opiekuna 

 

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



Oświadczam, że przedłożone przeze mnie w niniejszej karcie informacje są zgodne ze 

stanem faktycznym. 

Data       Podpis rodzica/opiekuna 

 

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

 

Przyjmuję do wiadomości, że: 

1. O zwolnieniach dziecka z zajęć, w innych niż zadeklarowane na karcie godziny będę 

powiadamiał(a) pisemnie, dodatkowym oświadczeniem. 

2. Odpowiedzialność nauczyciela bibliotekarza za dziecko rozpoczyna się z chwilą 

przybycia dziecka do biblioteki, a kończy z chwilą jej opuszczenia. 

3. Dziecko jest odbierane z biblioteki osobiście przez rodziców/opiekunów prawnych 

lub przez osoby upoważnione i zgłoszone pisemnie na  karcie. 

4. Samodzielnie wyjść z biblioteki może wyłącznie dziecko posiadające pisemną zgodę 

rodzica/opiekuna do samodzielnego powrotu, widniejącą na karcie. Zgoda 

telefoniczna nie będzie uwzględniana. 

5. Za samodzielny powrót dziecka do domu odpowiada wyłącznie rodzic/prawny 

opiekun dziecka. 

6. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych  

z uczestnictwem w feriach zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych 

osobowych. 

7. Opiekun prawny uczestnika ferii wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku  

i twórczości dziecka w informacjach o działalności placówki – Biblioteka 

Pedagogiczna w Skawinie. 

 

 

Data       Podpis rodzica/opiekuna 

 

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

 

 

 


