
      

      _______________ 

Miejscowość i data 

 

Wyrażam zgodę na udział córki/syna ________________________ 

w wyjeździe organizowanym przez GOK Nowe Miasto do kina 

HELIOS w Poznaniu w dniu 9 sierpnia 2017r., dokładne godz. 

podane zostaną na początku sierpnia. 

Płatność w autobusie tylko za bilet wstępu, przejazd gratis. 

Uczestnicząc w wyjazdach zorganizowanych przez GOK Nowe Miasto: 
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celu realizacji zadań 

statutowych przez GOK w Nowym Mieście nad Wartą, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.).  
2. Wyrażam zgodę na bezpłatne wykorzystywanie wizerunku (zdjęcia, filmy)  mojego dziecka przez 

GOK w Nowym Mieście nad Wartą (m. in. w prasie, na stronach internetowych, tablicach 

informacyjnych, itp.).  

   _____________________________ 

   podpis rodzica i telefon kontaktowy 

 

 

 

      _______________ 

Miejscowość i data 

 

Wyrażam zgodę na udział córki/syna ________________________ 

w wyjeździe organizowanym przez GOK Nowe Miasto do 

Aquaparku w Jarocinie w dniu 16 sierpnia 2017r. w godz. 10.30 

wyjazd do 14.00 powrót. 

Płatność w autobusie tylko za bilet wstępu, przejazd gratis. 

Uczestnicząc w wyjazdach zorganizowanych przez GOK Nowe Miasto: 
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celu realizacji zadań 

statutowych przez GOK w Nowym Mieście nad Wartą, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.).  

2. Wyrażam zgodę na bezpłatne wykorzystywanie wizerunku (zdjęcia, filmy)  mojego dziecka przez 

GOK w Nowym Mieście nad Wartą (m. in. w prasie, na stronach internetowych, tablicach 
informacyjnych, itp.).  

   _____________________________ 

   podpis rodzica i telefon kontaktowy 

 

      _______________ 

Miejscowość i data 

 

Wyrażam zgodę na udział córki/syna ________________________ 

w wyjeździe organizowanym przez GOK Nowe Miasto do kina 

HELIOS w Poznaniu w dniu 9 sierpnia 2017r., dokładne godz. 

podane zostaną na początku sierpnia. 

Płatność w autobusie tylko za bilet, przejazd gratis. 

Uczestnicząc w wyjazdach zorganizowanych przez GOK Nowe Miasto: 
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celu realizacji zadań 

statutowych przez GOK w Nowym Mieście nad Wartą, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.).  
2. Wyrażam zgodę na bezpłatne wykorzystywanie wizerunku (zdjęcia, filmy)  mojego dziecka przez 

GOK w Nowym Mieście nad Wartą (m. in. w prasie, na stronach internetowych, tablicach 

informacyjnych, itp.).  

   _____________________________ 

   podpis rodzica i telefon kontaktowy 

 

 

 

      _______________ 

Miejscowość i data 

 

Wyrażam zgodę na udział córki/syna ________________________ 

w wyjeździe organizowanym przez GOK Nowe Miasto na kręgle i 

bilard do Żerkowa w dniu 23 sierpnia 2017r. w godz. 10.30 

wyjazd do 13.30 powrót. Koszty przejazdu i wynajmu torów porywa 

GOK Nowe Miasto. Należy zabrać obuwie sportowe. 

Uczestnicząc w wyjazdach zorganizowanych przez GOK Nowe Miasto: 
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celu realizacji zadań 

statutowych przez GOK w Nowym Mieście nad Wartą, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.).  

3. Wyrażam zgodę na bezpłatne wykorzystywanie wizerunku (zdjęcia, filmy)  mojego dziecka przez 

GOK w Nowym Mieście nad Wartą (m. in. w prasie, na stronach internetowych, tablicach 
informacyjnych, itp.).  

   _____________________________ 

   podpis rodzica i telefon kontaktowy 


