INFORMACJA
O OSOBACH UPOWAŻNIONYCH DO ODBIERANIA DZIECKA
I
UPOWAŻNIENIE DO ODBIERANIA DZIECKA
Z ZAJĘĆ STAŁYCH W DOMU KULTURY „PRAGA” w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sezonie 2021/2022

Ja, niżej podpisany/podpisana ojciec/matka/opiekun prawny……………………………………. (imię i nazwisko ojca/matki/opiekuna)
oświadczam, że do odbierania dziecka………………………………………………………(imię i nazwisko dziecka) po zakończonych
zajęciach stałych w Domu Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w Warszawie uprawnione są następujące osoby:
1. ……………………………………………….. - matka, dane kontaktowe:……………………………………..
2. ………….…………………………………..... - ojciec, dane kontaktowe: ………………………………………
3. …………………………………... ………….. - opiekun prawny, dane kontaktowe:…………………………..
Jednocześnie oświadczam, że w przypadku nieobecności osób wskazanych w pkt. 1 - 3, upoważniam do odebrania dziecka po zakończonych
zajęciach, niżej wymienione pełnoletnie osoby niebędące prawnymi opiekunami dziecka.
Osoby te zapewnią dziecku opiekę i pełne bezpieczeństwo w drodze do domu.

Lp.

•

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do
odbierania dziecka z Domu Kultury „Praga”

Pokrewieństwo
wobec dziecka

Seria i numer dowodu
osobistego

Telefon kontaktowy

Oświadczam, że wskazane powyżej osoby upoważnione będą mogły odebrać dziecko po wylegitymowaniu się (okazaniu dokumentu
tożsamości) na żądanie Instruktora Domu Kultury „Praga”.

•

•
•
•
•
•

•

Oświadczam, iż biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo mojego dziecka od momentu jego odebrania po
zakończonych zajęciach (lub wcześniej, gdy dziecko nie bierze udziału w zajęciach) przez wskazane powyżej, upoważnione przeze mnie
osoby.
Upoważnienie może dotyczyć jednej lub kilku wskazanych osób pełnoletnich (np. pełnoletniego rodzeństwa, dziadków, sąsiadów).
Każda zmiana osób upoważnionych do odbioru dziecka wymaga udzielenia odrębnego pisemnego upoważnienia.
W razie niedopełnienia formalności w tym zakresie przyjmuję do wiadomości, iż moje dziecko nie zostanie wydane osobom postronnym.
Przy odbieraniu dziecka przez wskazane osoby upoważnione, Instruktor lub pracownik Domu Kultury „Praga” może odnotować w
Dzienniku Zajęć kto odebrał dziecko.
Inne istotne informacje (np. ograniczenie praw rodzicielskich, zakazy, ustalenie w sposób indywidulany kontaktów z dzieckiem,
itp.)……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Zapoznałam/em się z obowiązkiem informacyjnym wskazanym w Regulaminie udziału w zajęciach DK „Praga”, przekazałam/em także
niezbędne informacje osobom upoważnionym do odbioru dziecka.

...........................................................................................................................................................................................
Miejscowość i data,
czytelne podpisy rodziców/opiekunów prawnych

