
ЗОБОВ´ЯЗАННЯ  

Зобов´язуюся забезпечити свою дитину оплаченою картою міською разом із дійсною шкільною легітимацією, 

що дозволяє поїздки громадським транспортом в період літніх таборів, реалізованих в рамках проєкту 

«Бидгощські літні табори 2022». Дитина зобов´язана мати вищеназвані документи щодня в період 

перебування в літньому таборі. 

 

                                                                                      ....................................................................... 
     (читабельний підпис одного з батьків/опікуна законного)  

ЗАЯВА ( відповідне потрібно зазначити ,,X’’) 

  Зобов´язуюся відшкодувати витрати за харчування моєї дитини 

 

………………………………   
            (ім´я і прізвище дитини)   

у розмірі 150 зл за тур на рахунок обраного закладу.  

 

 Від оплати за харчування звільняються батьки /опікуни законні дитини, після надання відповідного 

документу (заява, умова, рішення), який дає право дитині на безкоштовне харчування в школі також 

учні, яким рішенням Президента Міста Бидгощ призначено шкільну стипендію.   

ЗАЯВА 

 

Я ......................................................................................................... заявляю, що моя дитина  
                              (ім´я і прізвище одного із батьків/опікуна законного) 

 

..............................................................................у 2022 році братиме участь в максимально двох турах літнього   
                         (ім´я і прізвище дитини ) 

  табору проєкту «Бидгощські літні табори 2022» . 

 

Актуальний номер телефону для швидкого контакту: …………………………………………………… 

                                                                                     ....................................................................... 
     (читабельний підпис одного з батьків/опікуна законного)  

ЗГОДА НА ВИКОРИСТАННЯ ЗОБРАЖЕННЯ ДИТИНИ 
 

Заявляю, що даю згоду на відеозйомку та фотографування моєї дитини 

…........................................................................................................  
(ім´я і прізвище дитини) 

під час участі у літніх таборах, реалізованих в рамках проєкту «Бидгощські літні табори 2022», також 

розміщення фото, відео,  що містять зображення моєї дитини, на інтернет сторінці Організатора відпочинку.  

 

                                 ………………………………………………….          
 (читабельний підпис одного з батьків/ опікуна законного) 

 

 
Згідно з арт. 13 Розпорядження Парламенту Європейського і Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року, інформуємо, що у разі 

обробки персональних даних Адміністратором обробки Пана/Пані персональних даних є Організатор (Палац Молоді / МБК 1 /МБК 2 / 

МБК3 (НКіЗ №1) / МБК 4 / МБК 5*). Пункт інформації про обробку персональних даних доступний на інтернет сторінці Організатора 

(Палацу Молоді / MБK 1 / MБK 2 / MБK 3 (НКіЗ № 1) / MБK 4 / MБK 5*) 

Заявляю, що ознайомлений з інформаційними положеннями про обробку персональних даних.                                                                          
 

 

………………………………………             …………………………………………   
       (дата)                                                                 (читабельний підпис одного з батьків/опікуна законного) 

 


