
"Przystań - Warsztaty dla duszy" w Pelplinie 

 
 

ZGODA RODZICA/ PRAWNEGO OPIEKUNA 

 
 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Imię i nazwisko uczestnika 

 
1. Ja niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na udział mojego dziecka  

w wyjeździe młodzieży do Pelplina, w ramach spotkania młodzieży "Przystań - Warsztaty dla duszy" 

organizowanego przez parafię rzymskokatolicką pw. św. Bartłomieja Apostoła  

w Tucholi. Planowana data wyjazdu i powrotu to 18 czerwca 2022 r. 

2. Wyrażam zgodę na przejazd środkiem komunikacji. 

3. Wyrażam zgodę na udział w zdobywania doświadczenia kulturowego w czasie pobytu. 

4. Zobowiązuję się do kontaktu z opiekunami wyjazdu z ramienia Parafii,  za pomocą telefonu komórkowego. 

5. Wyrażam zgodę na podejmowanie decyzji związanych z leczeniem, hospitalizacją,  

w sytuacjach tego wymagających i zabiegami operacyjnymi  

w przypadku zagrożenia zdrowia i życia mojego dziecka przez opiekuna w trakcie wyjazdu.  

6. W przypadku wyrządzenia przez moje dziecko ewentualnych szkód materialnych wyrażam zgodę na ich 

pokrycie i zobowiązuję się do ich sfinansowania 

7. Jestem świadomy, iż obowiązuje moje dziecko podporządkowanie się ustalonym regułom wyjazdu oraz 

całkowity zakaz posiadania i zażywania wszelkiego rodzaju używek oraz chodzenia do klubów, pubów czy 

dyskotek czy też innych miejsc rozrywek bez opieki czy zgody opiekunów.  

8. Zobowiązuję się do dowiezienia i do odebrania mojego dziecka z parkingu  

w Tucholi, przy ul. Witosa 3, dnia 18 czerwca 2022 r., o ustalonych porach. Wyjazd 

 o godz. 9:00; powrót o godz. 21:30/22:00 

9. Wyrażam zgodę na  samodzielne poruszanie się mojego dziecka na terenie Pelplina podczas całego pobytu. 

 

………………………………………. 

Podpis rodzica 

 

Numer telefonu opiekuna…………………………………………….. 

 

Numer telefonu uczestnika……………………………..................... 

 

Wybieram warsztaty: Warsztat taneczny + uwielbienia flagami; Warsztat uwielbienia flagami; Gra terenowa; Warsztat 

rękodzielniczy; Warsztat medialny; Warsztat sportowy* 

 

 

*Odpowiedni warsztat proszę podkreślić, który wybierasz 
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