Załącznik nr 2
OŚWIADCZENIE RODZICÓW/PRAWNYCH
OPIEKUNÓW/PEŁNOLETNIEGO WYCHOWANKA
......................................................
Imię i nazwisko wychowanka
1.
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3.

4.
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8.

.........................................................
Imię i nazwisko rodziców/ prawnych opiekunów

Oświadczam, że ponoszę odpowiedzialność za uszkodzenia, zniszczenia i dewastacje sprzętu będącego na
wyposażeniu bursy i pokoju, dokonane z winy lub udziałem mojego syna/ córki. Zobowiązuję się do naprawy
uszkodzeń lub pokrycia powstałych strat. Znane mi są obowiązujące w bursie przepisy BHP i P/POŻ oraz
konsekwencje umyślnego uruchomienia alarmu P/POŻ.
Oświadczam, że w przypadku zaniedbań stwierdzonych przez SANEPID z winy mojego dziecka, a dotyczących
stanu sanitarnego w pokoju mieszkalnym, ponoszę pełną odpowiedzialność karną wynikającą z tego tytułu.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przeprowadzenie testów na obecność narkotyków u mojego syna /córki przez
wychowawców Bursy nr 1. Odmowa traktowana jest jako przyznanie się do używania środków odurzających.
Dalsze postępowanie i konsekwencje przewidziane są regulaminem bursy. Zobowiązuję się do pokrycia kosztów
zakupionych testów.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przeprowadzenie testów alkomatem na obecność alkoholu w wydychanym
powietrzu u mojego syna /córki przez wychowawców Bursy nr 1. Odmowa traktowana jest jako przyznanie się do
używania alkoholu. Dalsze postępowanie i konsekwencje przewidziane są regulaminem bursy.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na uzyskiwanie informacji o ocenach, zachowaniu i frekwencji szkolnej mojego
syna/córki oraz do kontaktu z wychowawcą szkolnym, trenerem (jeśli dotyczy) oraz na dostęp do e -dziennika.
Oświadczam, że zapoznałam/łem się z dokumentami prawnymi Bursy nr 1- Statut, Regulamin Bursy nr 1, Polityka
ochrony dzieci przed krzywdzeniem i zapewnienia im bezpieczeństwa oraz innowacją pedagogiczną „Klub
Rodzica”, zobowiązuję się do przestrzegania w/w dokumentów i zapoznania z ich treścią mojego dziecka wychowanka Bursy nr 1. Zobowiązuję się do kontroli respektowania postanowień w/w dokumentów przez moje
dziecko w trakcie jego zamieszkania w placówce.
Wyrażam zgodę na samodzielne dojazdy syna/córki z miejsca zamieszkania do bursy i z bursy do domu.
Jednocześnie oświadczam, że przejmuję pełną odpowiedzialność za dziecko w tym czasie.
Wyrażam zgodę na samodzielne poruszanie się po Bydgoszczy syna/córki w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych i
sportowych.
……………………………………………Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego/pełnoletniego wychowanka

ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU
JA, NIŻEJ PODPISANA/Y
……………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko rodziców/prawnych opiekunów/pełnoletniego wychowanka)
WYRAŻAM ZGODĘ NA PUBLIKACJĘ PRZEZ BURSĘ NR 1, SIEDZIBA: UL. B. GŁOWACKIEGO 37,
85 – 717 BYDGOSZCZ
WIZERUNKÓW
(ZDJĘĆ)
MOJEGO
DZIECKA/
PODOPIECZNEGO …………………………………………………… (imię i nazwisko dziecka) W TYM
TAKŻE NA STRONIE INTERNETOWEJ PLACÓWKI, W CELACH ZWIĄZANYCH Z JEJ
DZIAŁALNOŚCIĄ.
……………………………………………………………………….
Data, podpis rodzica/opiekuna prawnego//pełnoletniego wychowanka

