Zgoda 2018
Wyrażam zgodę na uczestniczenie mojego dziecka
………………………………………………………………..(imię i nazwisko uczestnika)
w biwaku- rekolekcjach, organizowanym w dniach 09-13 lipca 2018 roku, w Chociwlu, ul. Kolejowa 1A.
Organizatorem jest Kościół Chrześcijan Baptystów w Inowrocławiu.
Nr. Pesel uczestnika……………………………………………………………………………
Adres zamieszkania
……………………………………………………………………………………………….....
Tel. do rodziców
…………………………………………………………………………………………………
Leki, jakie dziecko zażywa
………………………………………………………………………………………………...
Stan zdrowia dziecka
………………………………………………………………………………………………....


Wyrażam zgodę na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zabiegów lub operacji

w stanach zagrażających życiu lub zdrowiu mojego dziecka.


W przypadku drastycznego naruszenia regulaminu obowiązującego na biwaku,

zobowiązuję się do osobistego odebrania dziecka po wcześniejszym,
telefonicznym uzgodnieniu z kierownictwem. Osobie usuniętej dyscyplinarnie
z biwaku nie przysługuje zwrot kosztów pobytu.


Zobowiązuję się doprowadzić dziecko na miejsce zbiórki i odebrać je po zakończonym biwaku.



Wyrażam zgodę na używanie wizerunku uczestnika biwaku w mediach.

……………………………

...............................................

(miejscowość, data)

(podpis rodzica, opiekuna)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodnej z RODO
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Kościół Chrześcijan Baptystów w
Inowrocławiu, do celów organizacyjnych rekolekcji – biwaku
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych
oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

………………………….
Miejscowość , data

………………………….
Podpis rodzica, opiekuna

Regulamin biwaku:
1.

Należy bezwzględnie wykonywać polecania kadry biwaku i opiekunów .

2.

Każdy uczestnik musi uczestniczyć we wszystkich zajęciach i przestrzegać obowiązujących godzin.

3.
Należy zachować czystość i porządek w miejscu biwakowania, nie wolno przywłaszczać sobie ani
niszczyć przedmiotów oraz sprzętu i trzeba pozostawić miejsce pobytu w stanie nienaruszonym.
4.
Niedopuszczalne jest spożywanie przez uczestników jakichkolwiek dopalaczy, napojów
alkoholowych, narkotyzowanie się i palenie tytoniu.
5.
W razie złego samopoczucia lub innych problemów lub pytań, uczestnik powinien natychmiast
zgłosić się do kadry biwaku.
6.
Za wszelkie szkody spowodowane z winy uczestnika w czasie pobytu na biwaku odpowiedzialność
ponosi uczestnik lub jego prawny opiekun
7.
Rodzice zobowiązani są zaopatrzyć dziecko w leki (w wypadku ich stałego zażywania); leki
podpisane imieniem i nazwiskiem dziecka, pisemną zgodą rodziców na podawanie oraz z opisem sposobu
podawania przechowywane są u kierownika obozu lub opiekuna.

Data

…………………………

podpis uczestnika biwaku
…………………………................

podpis rodzica
………………............................

