
 

 

     Załącznik nr 1  

do Regulaminu Zajęć „WAKACYJE Z DINOZAURAMI” 
 
 
 

DEKLARACJA ZAPISU UCZESTNIKA  
„WAKACJE Z DINOZAURAMI” W GCKIS TRZEBNICA 2022 

Miejscowość, data   

Imię i nazwisko, wiek dziecka  

Imię i nazwisko  rodzica/opiekuna 
prawnego 

 

Aktualny numer telefonu  

Adres zamieszkania  

 
ORGANIZACJA ZAJĘĆ „WAKACYJNE LABORATORIUM”  

LP.  DATA, GODZ.  WIEK, MIEJSCE   TEMAT 
DEKLARACJA 
RODZICA (X)  

1. 5 lipca / WT/ 11:00-13:00  
8-11 lat /  

zbiórka przy artkawiarni 
DINOTEKTAURUS  

2. 7 lipca / CZW/ 11:00-13:00   
12-14 lat /  

zbiórka przy artkawiarni 
DINOTEKTAURUS  

3. 12 lipca /WT/ 11:00-13:00 
8-11 lat 

zbiórka przy artkawiarni 
PREHISTORYCZNE GRAFITTI  

4. 14 lipca /CZW/ 11:00-13:00  
12-14 lat / 

zbiórka przy artkawiarni 
PREHISTORYCZNE GRAFITTI  

5. 19 lipca /WT/ 11:00-13:00  
8-11 lat /  

zbiórka przy artkawiarni 
 

ŚLADAMI DINOZAURA  

6. 21 lipca /CZW/ 11:00-13:00 
12-14 lat / 

zbiórka przy artkawiarni 
ŚLADAMI DINOZAURA  

7. 26 lipca  /WT/ 11:00-13:00 
8-11 lat /  

zbiórka przy artkawiarni 
PRZYTUL T-REXA  

8. 28 lipca /CZW/ 11:00-13:00 
12-14 lat / 

zbiórka przy artkawiarni 
PRZYTUL T-REXA  

9. 2 sierpnia /WT/ 11:00-13:00  
8-11 lat /  

zbiórka przy artkawiarni 
WYKOPALISKA  

10. 4 sierpnia /CZW/ 11:00-13:00 
12-14 lat / 

zbiórka przy artkawiarni 
WYKOPALISKA  

  
 



 

 

 
*Oświadczenia oraz zgody rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika Zajęć „WAKACJE Z 
DINOZAURAMI”. 
 

Oświadczenie o samodzielnym powrocie do domu 

Oświadczam, że jako rodzic/opiekun prawny wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego nieletniego dziecka 

z zajęć wakacyjnych organizowanych przez Gminne Centrum Kultury i Sztuki. Równocześnie oświadczam, że po 

opuszczeniu zajęć przez moje dziecko przejmuję nad nim bezpośrednią opiekę i biorę na siebie pełną 

odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo, zachowanie oraz sposób powrotu do domu. 

 

_________________________________ 
Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 

                                                             

 

Oświadczenie o akceptacji Regulaminu ZAJĘĆ „WAKACJE Z DINOZAURAMI” 

Oświadczam, że jako uczestnik zapoznałem się i akceptuje Regulamin Zajęć określający prawa obowiązki 
uczestników Zajęć organizowanych przez GCKiS. 
 
       

              _________________________________ 
Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 
 
Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku  (zdjęcia, materiały video) w celu promocji/propagowania 

działalności kulturalnej GCKiS (FB, strona internetowa GCKiS, Instagram, Panorama Trzebnicka). 

 
 
 

              _________________________________ 
Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 
 

 
 

 
 


