
Z G O D A

RODZICÓW LUB PRAWNYCH OPIEKUNÓW NA UDZIAŁ DZIECKA

W WOLONTARIACIE

Ja,  niżej  podpisana/y………………………………………………………………………….

zamieszkały……………………………………………………………………………………………

, telefon …………………………………..wyrażam zgodę na aktywny udział pozostającej/ego pod

moją  opieką  prawną  ……………………………………………………………...

…………………….,

w działaniach wolontariatu prowadzonego przez Centrum Kultury „Karolinka” w Radzionkowie

na potrzeby II edycji projektu „W poszukiwaniu świadka historii”, organizowanego przez Centrum

Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku. 

Przewidywana liczba godzin pracy w miesiącach od września do grudnia:

 20  h  pracy  school  workera  na  terenie  szkoły  (rozwieszenie  plakatów,  rozmowa

z nauczycielem historii, zachęcanie uczniów do udziału  w projekcie)

 5 h pracy w weekend w Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR

w 1945 roku (szkolenie bhp, nauka systemu obsługującego wystawę)

 5 h pracy w  Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945

roku (pomoc przy obsłudze uczestników projektu podczas trwania warsztatów)

 5 h pracy w  Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945

roku  (asystowanie  podczas  oprowadzania  po  wystawie,  pomoc  przy  organizacji

uroczystego wręczenia nagród)

Oświadczam,  że  znane  mi  są  postanowienia,  cele  i  zadania  placówki,  a  także  idea

wolontariatu,

u  podstaw  której  stoi  dobrowolne,  bezpłatne  wykonywanie  czynności,  a  także  charytatywny,

pomocniczy i uzupełniający charakter wykonywanych przez wolontariuszy świadczeń.

Jednocześnie oświadczam że nie będzie to kolidowało z obowiązkami szkolnymi ucznia.

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a i b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE L z 2016 r. Nr 119, s.1) wyrażam zgodę
na  przetwarzanie  danych  osobowych  moich  i  mojego  dziecka  dla  potrzeb  niezbędnych  do  realizacji  wolontariatu
w Centrum Kultury „Karolinka” w Radzionkowie na potrzeby II edycji projektu „W poszukiwaniu świadka historii”.

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z Klauzulą Informacyjną o przysługujących mi prawach.

  ………..……………………….                                                                   ………..………………….
    miejscowość, data                                                                                                  podpis


