________________________

________________________

miejscowość, data

miejscowość, data

Zgoda rodzica/prawnego opiekuna na udział dziecka w akcji NOC BIBLIOTEK
organizowanej przez Szkołę Podstawową nr 5 im. L. Teligi w Grodzisku Mazowieckim

Zgoda rodzica/prawnego opiekuna na udział dziecka w akcji NOC BIBLIOTEK
organizowanej przez Szkołę Podstawową nr 5 im. L. Teligi w Grodzisku Mazowieckim

Podanie danych jest dobrowolne, lecz uczestnictwo w akcji bez ich podania nie jest możliwe.
Dane są chronione z najwyższą starannością zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
i nie są udostępniane innym odbiorcom.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz uczestnictwo w akcji bez ich podania nie jest możliwe.
Dane są chronione z najwyższą starannością zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
i nie są udostępniane innym odbiorcom.

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………………………………………
(imię i nazwisko, klasa)
w akcji NOC BIBLIOTEK w Szkole Podstawowej nr 5 im. L.Teligi w Grodzisku
Mazowieckim, która odbędzie się 4 października 2019 w godzinach 18.45 – 23.00.
Akceptuję warunki regulaminu podanego przez Organizatora. Regulamin dostępny jest na
stronie internetowej Szkoły oraz na plakatach.

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………………………………………
(imię i nazwisko, klasa)
w akcji NOC BIBLIOTEK w Szkole Podstawowej nr 5 im. L.Teligi w Grodzisku
Mazowieckim, która odbędzie się 4 października 2019 w godzinach 18.45 – 23.00.
Akceptuję warunki regulaminu podanego przez Organizatora. Regulamin dostępny jest na
stronie internetowej Szkoły oraz na plakatach.

Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału dziecka w akcji NOC
BIBLIOTEK.

Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału dziecka w akcji NOC
BIBLIOTEK.

Warunki powrotu do domu (właściwe zaznaczyć):

Warunki powrotu do domu (właściwe zaznaczyć):




Zobowiązuję się osobiście odebrać dziecko.
Dziecko wróci do domu pod opieką……………………..…………………………
(dane osoby odbierającej dziecko).




Zobowiązuję się osobiście odebrać dziecko.
Dziecko wróci do domu pod opieką……………………..…………………………
(dane osoby odbierającej dziecko).

__________________________________

__________________________________

Podpis rodzica/opiekuna oraz nr telefonu

Podpis rodzica/opiekuna oraz nr telefonu

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka …………………………..
(imię i nazwisko) do promocji akcji (strony www, Fb szkoły) z zachowaniem anonimowości
danych osobowych dziecka.

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka …………………………..
(imię i nazwisko) do promocji akcji (strony www, Fb szkoły) z zachowaniem anonimowości
danych osobowych dziecka.

__________________________________
Podpis rodzica/opiekuna

__________________________________
Podpis rodzica/opiekuna

NOC BIBLIOTEK

NOC BIBLIOTEK

Czy Twoje dziecko jest ciekawe świata?

Czy Twoje dziecko jest ciekawe świata?

Czy Twoje dziecko lubi wyzwania?

Czy Twoje dziecko lubi wyzwania?

Czy Twoje dziecko uwielbia świetną zabawę?

Czy Twoje dziecko uwielbia świetną zabawę?

TAK? Świetnie! Ta akcja jest właśnie dla Twojego dziecka! A jeśli Twoje dziecko kocha
książki to z pewnością nie może przegapić takiego wydarzenia!

TAK? Świetnie! Ta akcja jest właśnie dla Twojego dziecka! A jeśli Twoje dziecko kocha
książki to z pewnością nie może przegapić takiego wydarzenia!

Noc Bibliotek to wielkie święto bibliotek i czytania – ogólnopolska akcja
w niekonwencjonalny sposób zachęcająca do korzystania z zasobów bibliotek jako
najbardziej otwartych i dostępnych instytucji kultury z ofertą dla osób w każdym wieku,
miejsc
wspólnych,
łączących
ludzi,
lokalnych
centrów
żywej
kultury
i edukacji.

Noc Bibliotek to wielkie święto bibliotek i czytania – ogólnopolska akcja
w niekonwencjonalny sposób zachęcająca do korzystania z zasobów bibliotek jako
najbardziej otwartych i dostępnych instytucji kultury z ofertą dla osób w każdym wieku,
miejsc
wspólnych,
łączących
ludzi,
lokalnych
centrów
żywej
kultury
i edukacji.

W tym roku nasza Szkoła po raz pierwszy przystąpiła do tej akcji i proponuje wspólną
zabawę chętnym uczniom klas I-III Szkoły Podstawowej nr 5 im. Leonida Teligi w
Grodzisku Mazowieckim.

W tym roku nasza Szkoła po raz pierwszy przystąpiła do tej akcji i proponuje wspólną
zabawę chętnym uczniom klas I-III Szkoły Podstawowej nr 5 im. Leonida Teligi w
Grodzisku Mazowieckim.

Termin:
4 października 2019 w godzinach 18.45 – 23.00

Termin:
4 października 2019 w godzinach 18.45 – 23.00

Miejsce:
Szkoła Podstawowa nr 5 im. L. Teligi w Grodzisku Mazowieckim (korytarz na I piętrze)
Obowiązuje zmiana obuwia!

Miejsce:
Szkoła Podstawowa nr 5 im. L. Teligi w Grodzisku Mazowieckim (korytarz na I piętrze)
Obowiązuje zmiana obuwia!

Zgłoszenia:

Zgłoszenia:

Wypełnioną zgodę opiekuna należy dostarczyć od poniedziałku (30.09.2019) do środy
(2.10.2019) na długich przerwach WYŁĄCZNIE do biblioteki szkolnej.
Uwaga! W akcji może wziąć udział 50 uczniów! Pośpieszcie się!

Wypełnioną zgodę opiekuna należy dostarczyć od poniedziałku (30.09.2019) do środy
(2.10.2019) na długich przerwach WYŁĄCZNIE do biblioteki szkolnej.
Uwaga! W akcji może wziąć udział 50 uczniów! Pośpieszcie się!

Co wziąć ze sobą?
- latarkę
- lupę
- coś smacznego do jedzenia dla siebie i innych
- poduszkę pod główkę
- dobry humor

Co wziąć ze sobą?
- latarkę
- lupę
- coś smacznego do jedzenia dla siebie i innych
- poduszkę pod główkę
- dobry humor

Masz więcej pytań?

Masz więcej pytań?

Zgłoś się (osobiście lub przez dziennik) do p. Emilii Świderskiej lub p. Anny Fronczak.

Zgłoś się (osobiście lub przez dziennik) do p. Emilii Świderskiej lub p. Anny Fronczak.

