
  

 

 

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII NR 8 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 349 

04 – 819 WARSZAWA  UL. PODMOKŁA 4 

TEL. 22 615 27 50    22 615 57 08 

WWW.MOS8.RADOSC.EDU.PL       SEKRETARIAT.MOS8@RADOSC.EDU.PL 

 

Deklaracje Rodziców 
 

 Zostałam* / zostałem* poinformowany, że podczas pobytu dziecka w Młodzieżowym Ośrodku 

Socjoterapii nr 8 (zwanym dalej Ośrodkiem) bez zlecenia lekarza nie mogą być podawane żadne leki, 

poza ustalonymi z pielęgniarką lekami przeciwgorączkowymi. 

 

......................................................................................... 

                                                                                                                         data        czytelny podpis 

rodzica 

 

 W razie zagrożenia zdrowia lub życia mojego dziecka wyrażam* / nie wyrażam* zgody na 

przewiezienie dziecka do szpitala i udzielenie pomocy medycznej. 

 

.......................................................................................... 

data  czytelny podpis rodzica 

 

 Deklaruję informować na bieżąco w przypadku zmiany mojego miejsca zamieszkania, pracy oraz 

numeru telefonu kontaktowego. 

 

                     ........................................................................................ 

data  czytelny podpis rodzica 

 

 Zobowiązuję się do terminowego uiszczania opłat związanych z pobytem dziecka w Ośrodku, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

 

........................................................................................ 

data  czytelny podpis rodzica 

 

 Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. wyrażam* / nie wyrażam* 

zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym w systemie informatycznym. 

 

......................................................................................... 

data  czytelny podpis rodzica 

 

 Wyrażam* / nie wyrażam* zgody na fotografowanie mojego dziecka i wykorzystywanie jego 

wizerunku w celach marketingowych. 

........................................................................................... 

                data              czytelny podpis rodzica 

http://www.mos8.radosc.edu.pl/
mailto:SEKRETARIAT.MOS8@RADOSC.EDU.PL


  

 

 

 Wyrażam* / nie wyrażam* zgody na ewentualną pomoc przy wykonywaniu czynności 

pielęgnacyjnych przy moim dziecku oraz wyrażanie czułości poprzez przytulanie lub głaskanie. 

 

............................................................................................ 

data  czytelny podpis rodzica 

 

 Wyrażam  zgodę na udział mojego dziecka w zajęciach pozalekcyjnych. 

 

.............................................................................................. 

data  czytelny podpis rodzica 

 

 Wyrażam  zgodę na udział mojego dziecka w wycieczkach klasowych. 

............................................................................................... 

data  czytelny podpis rodzica 

 

 Wyrażam* / nie wyrażam* zgody na udział mojego dziecka w lekcjach religii.  

 

............................................................................................... 

data  czytelny podpis rodzica 

 

 

 Następujące osoby pełnoletnie upoważniam do odbioru mojego dziecka z Ośrodka: 
 

           imię i nazwisko        pokrewieństwo             numer dowodu osobistego               numer telefonu 

 

1. ........................................................................................................................................................................................................................ 

 

2. ....................................................................................................................................................................................................................... 

 

3. ....................................................................................................................................................................................................................... 

 

.......................................................................................................... 

data  czytelny podpis rodzica 

 Zostałem poinformowany, że Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za zgubione, skradzione lub 
zniszczone telefony komórkowe i odtwarzacze multimediów (MP3 player, PSP, iPod itp.). 

 
                                                                         .......................................................................................................... 

*  - Niepotrzebne skreślić                                             data                                         czytelny podpis rodzica 
 


