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Kącik Malucha świadczy opiekę na dziećmi w czasie trwania imprezy Bieg Wikinga tzn. w
godzinach 11:00 – 14:00 na terenie zamkniętym jakim jest boisko Orlik.
Personel Kącika Malucha posiada odpowiednie przygotowanie do pracy z dziećmi oraz
wsparcie harcerzy.
Przyjmowane są dzieci zdrowe oraz z alergią po wcześniejszym ustaleniu z personelem.
Zostawiając dziecko pod naszą opieką, należy podać jego imię i nazwisko, wiek i numer
telefonu osoby odpowiedzialnej za dziecko.
Dzieci mogą być odbierane z Kącika Malucha wyłącznie przez rodziców oraz osoby upoważnione przez rodziców na
piśmie do odbioru dziecka.
Personel Kącika Malucha zastrzega sobie prawo weryfikowania danych personalnych osób upoważnionych do odbioru
dziecka.
Organizatorzy Biegu Wikinga nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione, zagubione lub zniszczone rzeczy dzieci na
terenie Orlika w czasie trwania imprezy.
Potwierdzam zapoznanie się z regulaminem.
podpis rodzica: …………………………….

imię, nazwisko i wiek dziecka: ………………………………………………………………………………………………..
imię i nazwisko opiekuna: …………………….………………………………………………………………………………..
numer telefonu opiekuna: ……………………..………………………………………………………………………………
imię, nazwisko i numer telefonu innej osoby upoważnionej do odbioru dziecka:
………………………………………………………………..……………………………………………………………..……………..
data: ………………… podpis rodzica: …………………………..
Powyższe dane zostaną zniszczone od razu po zakończeniu imprezy. 1/2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kącik Malucha świadczy opiekę na dziećmi w czasie trwania imprezy Bieg Wikinga tzn. w
godzinach 11:00 – 15:00 na terenie zamkniętym jakim jest boisko Orlik.
Personel Kącika Malucha posiada odpowiednie przygotowanie do pracy z dziećmi oraz
wsparcie harcerzy.
Przyjmowane są dzieci zdrowe oraz z alergią po wcześniejszym ustaleniu z personelem.
Zostawiając dziecko pod naszą opieką, należy podać jego imię i nazwisko, wiek i numer
telefonu osoby odpowiedzialnej za dziecko.
Dzieci mogą być odbierane z Kącika Malucha wyłącznie przez rodziców oraz osoby upoważnione przez rodziców na
piśmie do odbioru dziecka.
Personel Kącika Malucha zastrzega sobie prawo weryfikowania danych personalnych osób upoważnionych do odbioru
dziecka.
Organizatorzy Biegu Wikinga nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione, zagubione lub zniszczone rzeczy dzieci na
terenie Orlika w czasie trwania imprezy.
Potwierdzam zapoznanie się z regulaminem.
podpis rodzica: …………………………….

imię, nazwisko i wiek dziecka: ………………………………………………………………………………………………..
imię i nazwisko opiekuna: …………………….………………………………………………………………………………..
numer telefonu opiekuna: ……………………..………………………………………………………………………………
imię, nazwisko i numer telefonu innej osoby upoważnionej do odbioru dziecka:
………………………………………………………………..……………………………………………………………..……………..
data: ………………… podpis rodzica: …………………………..
Powyższe dane zostaną zniszczone od razu po zakończeniu imprezy. 2/2

