
Załącznik nr 6 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE NA ZAJĘCIA – rok szkolny 2019/2020 
 

Proszę o przyjęcie mojego dziecka na zajęcia w Ognisku Pracy 
Pozaszkolnej Nr 1 w Wodzisławiu Śląskim: 

 

 Nazwa koła                            .............................................................................................. 

 

 Imię i nazwisko dziecka         .............................................................................................. 
 
 Data i miejsce urodzenia        ……………………………………………………………… 
 
 Adres zamieszkania               …....................................................................…………….. 
 
 Uczeń szkoły/klasy                ……………………………………………………………… 
 
PESEL dziecka  
 
     

Imię i nazwisko matki / opiekuna prawnego ………………………………………………….                          
                                                    
Imię i nazwisko ojca / opiekuna prawnego ………………………………………………….. 
 
Adres zamieszkania rodziców  ………………………………………………….. 
     
Telefony kontaktowe do rodziców                ………………………………………………….. 
     
E - mail rodziców                              ………………………………………………….. 
     

 
 
 
 
 

Zatwierdzam…………………………………………………………………………….. 
Pieczątka i podpis dyrektora 

 
 

W związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 
1) informujemy, iż: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1 w Wodzisławiu Śląskim, os. XXX-

lecia 41, 44-300 Wodzisław Śląski. 
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z 

ochroną danych osobowych, w następujący sposób: e-mail: biuro@bhpjanicki.pl pisemnie na adres siedziby Administratora. 
3. Dane Pani/Pana oraz dziecka przetwarzane będą w związku z realizacją zadań własnych bądź zleconych określonych 

przepisami prawa, w celu realizacji przysługujących uprawnień, bądź spełnienia przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1 w 
Wodzisławiu Śląskim obowiązków określonych przepisami prawa albo jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego 
w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. Przetwarzanie może być również niezbędne w celu 
wykonania umowy, której Pan/Pani jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy. Mogą 
również wystąpić przypadki w których zostanie Pan/Pani poproszony/a o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych 
osobowych w określonym celu i zakresie. 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wynikającego z przepisów prawa, dane osobowe nie będą podlegały 
udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. 

5. Dane osobowe przetwarzane przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1 w Wodzisławiu Śląskim przechowywane będą przez 
okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez 
ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., 

           



poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 
Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie od 5 do 50 lat, zależnie od kategorii archiwalnej danej 
sprawy. 

6. Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora: 

 dostępu do treści swoich oraz dziecka danych osobowych, 
 sprostowania (poprawiania) danych osobowych, 
 usunięcia danych osobowych, 
 ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
 przenoszenia danych osobowych, 
 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

 
7. Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pan/Pani prawo nie wyrazić 

zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody. 
Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana oraz dziecka danych do momentu jej wycofania. 
8. Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych 

osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem: ustawowym, umownym, warunkiem zawarcia umowy do 
których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y. W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan 
swoich lub dziecka danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami 
przewidzianymi przepisami prawa. 

W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich lub dziecka danych, nie będziemy mogli wykonać 
takiej umowy. 
W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich lub dziecka danych, nie 
będziemy mogli zawrzeć takiej umowy. 
10. Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
 
 
 
 

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

Data      Czytelne  podpisy rodziców / prawnych opiekunów  lub kandydata pełnoletniego 

 



……………………., dn.  …………..  

…………………………………………………….    

 (imię i nazwisko rodzica/ prawnego  opiekuna) 

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka:  

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

( imię/imiona  i nazwisko dziecka ) 

podczas zajęć, konkursów  i uroczystości, których organizatorem jest: Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1 w 
Wodzisławiu Śląskim, 44-300 Wodzisław Śląski, os. XXX-lecia 41  oraz wykorzystanie tego wizerunku poprzez 
umieszczanie zdjęć: 

 (proszę zaznaczyć przy  wybranym  polu  krzyżyk [X]-  brak w danej pozycji zaznaczenia pola  
[  ] TAK lub [  ] NIE jest jednoznaczne z brakiem wyrażenia zgody) 
 
[    ] TAK          [     ] NIE  -  na stronie internetowej organizatora 

[    ] TAK          [     ] NIE – na portalu społecznościowym Facebook (Fanpage organizatora) 

[    ] TAK          [     ] NIE – w serwisie internetowym (komunikator) Instagram  organizatora 

[    ] TAK          [     ] NIE – w kronice szkolnej organizatora 

[    ] TAK          [     ] NIE – na tablicach ściennych w pomieszczeniach organizatora 

[    ] TAK          [     ] NIE – w folderach wydanych przez organizatora 

[    ] TAK          [     ] NIE – w mediach i w prasie 

prowadzonych  przez organizatora Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1 w Wodzisławiu Śląskim, w celu informacji i 
promocji organizatora Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1 w Wodzisławiu Śląskim. 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej 
dalej RODO)  Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1 w Wodzisławiu Śląskim informuje, że:  

1. Administratorem Danych Osobowych  jest Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1 w Wodzisławiu Śląskim, 44-300 Wodzisław Śląski, os. XXX-
lecia 41, zwanym dalej Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1 w Wodzisławiu Śląskim;tel. 32 456 29 36, e-mail: opp1@wodzislaw-slaski.pl; 

2. Inspektorem ds. Ochrony Danych (osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzanie danych) jest Elżbieta Borgosz (kontakt do 
inspektora:  e-mail: biuro@bhpjanicki.pl). 

3. Dane osobowe Pani /Pana  dziecka  przetwarzane będą w celu promocji placówki: Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1 w Wodzisławiu Śląskim i 
będą udostępniane zgodnie z wygrażoną przez Panią/Pana zgodą w tabeli powyżej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; 

4. Odbiorcami danych osobowych Pani/Pana dziecka będą osoby fizyczne i podmioty prawne majacę dostęp do wyżej wymienionych serwisów, 
portali, kronik, tablic ściennych i folderów oraz mediów i prasy zgodnie z wygrażoną przez Panią/Pana zgodą; 

5. Dane osobowe Pani/Pana dziecka nie będą przekazane odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej; 
6. Ze względu na informacyjny i promocyjny cel udostępniania danych osobowych Pani/Pana dziecka nie określa się okresu przechowywania tych 

danych; 
7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do 
przenoszenia danych; 

8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; 
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i nie ma żadnych konsekwencji nie podania danych osobowych; 
11. Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz nie profiluje danych osobowych; 
12. Administrator Danych Osobowych nie  planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostaną 

zebrane. 
 

..………………………………………………. 

  (data i czytelny podpis rodzica lub prawnego opiekuna) 



 

……………………., dn.  …………..  

…………………………………………………….    

 (imię i nazwisko rodzica/ prawnego  opiekuna) 

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE NUMERU  TELEFONU oraz E-MAIL 

DO RODZICA/OPIEKUNA 

(w przypadku wyrażenia zgody proszę zaznaczyć krzyżyk [X]  ) 

[    ] Oświadczam, że wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie, oraz  udostępniam  dane  kontaktowe, w celu otrzymywania 
telefonicznie, w tym za pomocą sms  informacji od:  Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1 w Wodzisławiu Śląskim,  
44-300 Wodzisław Śląski, os. XXX-lecia 41  o zachowaniu i postępach w  rozwoju  mojego dziecka. 

 

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

(numer telefonu rodziców/prawnych opiekunów) 

[ ] Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie, oraz  udostepniam  dane kontaktowe,  
w celu otrzymywania drogą elektroniczną, na podane konto mailowe  informacji od:  Ognisko Pracy Pozaszkolnej 
nr 1 w Wodzisławiu Śląskim, , 44-300 Wodzisław Śląski, os. XXX-lecia 41  o zachowaniu i postępach  w rozwoju  
mojego dziecka.   

 

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

(e-mail rodziców/prawnych opiekunów) 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej 
RODO)  Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1 w Wodzisławiu Śląskim informuje, że:  

1. Administratorem Danych Osobowych  jest Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1 w Wodzisławiu Śląskim, 44-300 Wodzisław Śląski, os. XXX-
lecia 41, zwanym dalej Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1 w Wodzisławiu Śląskim; tel. 32 456 29 36, e-mail: opp1@wodzislaw-slaski.pl; 

2. Inspektorem ds. Ochrony Danych (osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzanie danych) ) jest Elżbieta Borgosz (kontakt do 
inspektora:  e-mail: biuro@bhpjanicki.pl). 

3. Pani /Pana  dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktu placówki Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1 w Wodzisławiu Śląskim  na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; 

4. Pani /Pana  wyżej wymienione dane osobowe  nie będą udostępniane innym odbiorcom; 
5. Dane osobowe Pani/Pana nie będą przekazane odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej; 
6. Wyżej wymienione dane osobowe Pani /Pana będą przechowywane przez okres pobytu dziecka w placówce Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1 

w Wodzisławiu Śląskim;   
7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do 
przenoszenia danych; 

8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; 
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i nie ma żadnych konsekwencji nie podania danych osobowych; 
11. Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz nie profiluje danych osobowych; 
12. Administrator Danych Osobowych nie  planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostaną 

zebrane. 
 

 

 

..………………………………………………. 

  (data i czytelny podpis  rodzica  lub prawnego opiekuna ) 



                ……………………., dn.  …………..  

 

…………………………………………………….    

(imiona i nazwiska oboja rodziców/ prawnych opiekunów) 

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU (absolwent) 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka  przez placówkę  Ognisko Pracy 
Pozaszkolnej nr 1 w Wodzisławiu Śląskim po zakończeniu pobytu w placówce Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1 
w Wodzisławiu Śląskim, utrwalonego  podczas zajęć, konkursów  i uroczystości organizowanych przez placówkę 
Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1 w Wodzisławiu Śląskim, 44-300 Wodzisław Śląski, os. XXX-lecia 41, jak też 
zdjęć udostępnionych przeze mnie oraz wykorzystanie tego wizerunku poprzez umieszczanie: 

 (proszę zaznaczyć przy  wybranym  polu  krzyżyk [X]-  brak w danej pozycji zaznaczenia pola  
[  ] TAK lub [  ] NIE jest jednoznaczne z brakiem wyrażenia zgody) 
 
[    ] TAK          [     ] NIE  -  na stronie internetowej placówki 

[    ] TAK          [     ] NIE – na portalu społecznościowym Facebook (Fanpage placówki) 

[    ] TAK          [     ] NIE – w serwisie internetowym (komunikator) Instagram  placówki 

[    ] TAK          [     ] NIE – w kronice placówki 

[    ] TAK          [     ] NIE – na tablicach ściennych w pomieszczeniach placówki 

[    ] TAK          [     ] NIE – w folderach wydanych przez placówkę 

[    ] TAK          [     ] NIE – w mediach i w prasie 

prowadzonych  przez placówkę Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1 w Wodzisławiu Śląskim, w celu informacji i 
promocji placówki Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1 w Wodzisławiu Śląskim. 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej 
dalej RODO)  Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1 w Wodzisławiu Śląskim informuje, że:  

1. Administratorem Danych Osobowych  jest Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1 w Wodzisławiu Śląskim, 44-300 Wodzisław Śląski, os. XXX-
lecia 41, zwanym dalej Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1 w Wodzisławiu Śląskim;tel. 32 456 29 36, e-mail: opp1@wodzislaw-slaski.pl; 

2. Inspektorem ds. Ochrony Danych (osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzanie danych) jest Elżbieta Borgosz (kontakt do 
inspektora:  e-mail: biuro@bhpjanicki.pl). 

3. Dane osobowe Pani /Pana  dziecka  przetwarzane będą w celu promocji placówki: Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1 w Wodzisławiu Śląskim i 
będą udostępniane zgodnie z wygrażoną przez Panią/Pana zgodą w tabeli powyżej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; 

4. Odbiorcami danych osobowych Pani/Pana dziecka będą osoby fizyczne i podmioty prawne majacę dostęp do wyżej wymienionych serwisów, 
portali, kronik, tablic ściennych i folderów oraz mediów i prasy  zgodnie z wygrażoną przez Panią/Pana zgodą; 

5. Dane osobowe Pani/Pana dziecka nie będą przekazane odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej; 
6. Ze względu na informacyjny i promocyjny cel udostępniania danych osobowych Pani/Pana dziecka nie określa się okresu przechowywania tych 

danych; 
7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do 
przenoszenia danych; 

8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; 
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i nie ma żadnych konsekwencji nie podania danych osobowych; 
11. Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz nie profiluje danych osobowych; 
12. Administrator Danych Osobowych nie  planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostaną 

zebrane. 
 

..………………………………………………. 

  (data i czytelny podpis obojga rodziców lub prawnych opiekunów) 

 



     

……………………., dn.  …………..  

…………………………………………………….    

(imiona i nazwiska oboja rodziców/ prawnych opiekunów) 

 

ZGODA NA WEZWANIE POGOTOWIA RATUNKOWEGO W CELU RATOWANIA ZDROWIA LUB 
ŻYCIA DZIECKA 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę dla placówki: Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1 w Wodzisławiu Śląskim, 44-300 
Wodzisław Śląski, os. XXX-lecia 41 na wezwanie pogotowia ratunkowego w celu ratowania zdrowia lub życia 
mojego dziecka. 

 

 

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

(imię i nazwisko dziecka, wiek) 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej RODO)  Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1 w 
Wodzisławiu Śląskim informuje, że:  

1. Administratorem Danych Osobowych  jest Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1 w Wodzisławiu Śląskim, 44-300 
Wodzisław Śląski, os. XXX-lecia 41, zwanym dalej Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1 w Wodzisławiu Śląskim;tel. 
32 456 29 36, e-mail: opp1@wodzislaw-slaski.pl; 

2. Inspektorem ds. Ochrony Danych (osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzanie danych) ) jest Elżbieta 
Borgosz (kontakt do inspektora:  e-mail: biuro@bhpjanicki.pl). 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu ratowania zdrowia lub życia; 
4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty zajmujące się ratowaniem zdrowia lub życia; 
5. Dane osobowe nie będą przekazane odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej; 
6. Wyżej wymienione dane osobowe będą przechowywane przez okres pobytu dziecka w placówce Ognisko Pracy 

Pozaszkolnej nr 1 w Wodzisławiu Śląskim;   
7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której 

dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych; 

8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; 
10. Wyrażenie zgody  jest dobrowolne, jednak jej nie wyrażenie może utrudniać pomoc medyczną i mieć wpływ na  

ratowanie zdrowia lub życia; 
11. Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz nie profiluje danych 

osobowych; 
12. Administrator Danych Osobowych nie  planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w 

którym dane osobowe zostaną zebrane. 
 

..………………………………………………. 

  (data i czytelny podpis obojga rodziców lub prawnych opiekunów) 

 

 


