Załącznik nr 1
do regulaminu „Jeżdżę z głową” 2021

Karta zgłoszenia szkoły do udziału w programie „Jeżdżę z głową”
Szkoła Podstawowa ………………………………………………………………………...…..
Adres szkoły: …………………………………………………………………………………….
Ilość zgłoszonych uczniów na naukę jazdy na nartach w programie „Jeżdżę z głową” …………
Opiekę nad uczniami podczas wyjazdów szkoleniowych realizowanych w ramach programu
„Jeżdżę z głową” będzie/ będą sprawować :
imię i nazwisko: ………………………………………….
Pesel: ……………………………………………………..
adres zamieszkania: ……………………………………….
imię i nazwisko: ………………………………………….
Pesel: ……………………………………………………..
adres zamieszkania: ……………………………………….
Łącznie wpłaty rodziców w wysokości (100 zł za 1 dziecko): …………………… zostaną zbiorczo
wpłacone na konto dochodów szkoły najwcześniej od dnia 4 stycznia 2021 do 15 stycznia 2021 r.

……………………………….
pieczątka szkoły

………………………………
data i podpis Dyrektora

Załącznik nr 2
do regulaminu „Jeżdżę z głową” 2021

Zbiorcza lista uczniów biorąca udział w nauce jazdy na nartach:
Realizacja w 2021 roku małopolskiego projektu nauki jazdy na nartach
pn. „Jeżdżę z głową:

L.p.

Imię i nazwisko

klasa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

* ilość uczniów musi być zgodna z ilością Kart zgłoszeń uczestnika…

……………………………….
pieczątka szkoły

………………………………
data i podpis Dyrektora

Załącznik nr 3
do regulaminu „Jeżdżę z głową” 2021

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „JEŻDŻĘ Z GŁOWĄ” 2021
Ja niżej podpisana/y ............................................................................................................
(imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego)

wyrażam zgodę na udział mojego dziecka .............................................................................
(imię nazwisko dziecka: uczestnika projektu)

ucznia klasy..............................., Szkoły Podstawowej w ………………………………….
w projekcie „JEŻDŻĘ Z GŁOWĄ”, który nie umie jeździć na nartach.

Wyrażenie zgody to akceptacja regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „JEŻDŻĘ
Z GŁOWĄ”.
Oświadczam, że:
- wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w zakresie realizacji
projektu,
- wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka,
- nie ma stwierdzonych przeciwwskazań do nauki jazdy na nartach mojego dziecka,
- ubiór mojego dziecka będzie odpowiedni i przystosowany do prowadzonych zajęć (m.in.:
nieprzemakalne spodnie i kurtkę lub kombinezon, rękawice oraz kominiarkę).
- deklaruję regularne uczestnictwo mojego dziecka w zajęciach oraz zobowiązuję się do osobistego
przywozu i odbioru dziecka z ustalonego miejsca zbiórki.

Data ………………………………………………………….……………
(czytelny podpis rodzica /opiekuna prawnego)

