Szkoła Podstawowa im. abp. A.J Nowowiejskiego w Słupnie
Zgoda Rodziców / opiekunów prawnych
Wyrażam zgodę na udział córki/syna ..........................................., ucznia klasy .............
w pracach wchodzących w zakres działań Szkolnego Klubu Wolontariusza.
Oświadczam, że znane mi są cele i zadania Szkolnego Klubu Wolontariusza oraz idea
wolontariatu, zamieszczone w Regulaminie na stronie internetowej szkoły.
Wyrażam / nie wyrażam* zgodę na zamieszczanie w prasie lokalnej i stronie internetowej
szkoły fotografii przeprowadzonych akcji, na których będzie wizerunek mojego dziecka.

*- podkreślić właściwe
..........................
data

……………………………………
podpis rodzica/prawnego opiekuna

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji działalności Szkolnego
Klubu Wolontariusza (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz 883).

.................................................
Podpis rodzica/prawnego opiekuna

Szkoła Podstawowa im. abp. A.J Nowowiejskiego w Słupnie
Zgoda Rodziców / opiekunów prawnych
Wyrażam zgodę na udział córki/syna ..........................................., ucznia klasy .............
w pracach wchodzących w zakres działań Szkolnego Klubu Wolontariusza.
Oświadczam, że znane mi są cele i zadania Szkolnego Klubu Wolontariusza oraz idea
wolontariatu, zamieszczone w Regulaminie na stronie internetowej szkoły.
Wyrażam / nie wyrażam* zgodę na zamieszczanie w prasie lokalnej i stronie internetowej
szkoły fotografii przeprowadzonych akcji, na których będzie wizerunek mojego dziecka.
*- podkreślić właściwe
..........................
data

……………………………………
podpis rodzica/prawnego opiekuna

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji działalności Szkolnego
Klubu Wolontariusza (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz 883).

.................................................
Podpis rodzica/prawnego opiekuna

Szkoła Podstawowa

Szkolne Koło Wolontariatu

im. abp. A.J. Nowowiejskiego w Słupnie
Deklaruję chęć dobrowolnych , bezinteresownych działań na rzecz wolontariatu i decyduję się na
pracę w Szkolnym Kole Wolontariatu
imię i nazwisko ucznia

klasa

………………………………………………………..

…………………..

Zobowiązuję się do aktywnej pracy w ramach koła, zgodnie z jego regulaminem i harmonogramem.
data ………………….

podpis …………………………………………………………………………

Szkoła Podstawowa

Szkolne Koło Wolontariatu

im. abp. A.J. Nowowiejskiego w Słupnie
Deklaruję chęć dobrowolnych , bezinteresownych działań na rzecz wolontariatu i decyduję się na
pracę w Szkolnym Kole Wolontariatu
imię i nazwisko ucznia

klasa

………………………………………………………..

…………………..

Zobowiązuję się do aktywnej pracy w ramach koła, zgodnie z jego regulaminem i harmonogramem.

data ………………….

podpis …………………………………………………………………………

