
WYRAŻENIE ZGODY 

Ja, niżej podpisany/a   ………………………………………………… 

Wyrażam zgodę na aktywny udział syna/córki ………………………………….. 

Pesel córki/syna………………………………………… 

pozostającej/ego pod moją opieka prawną, w działaniach wolontarystycznych 

Centrum Wolontariatu przy GOPS w Kowali, a dokładnie w Światowych 

Dniach Młodzieży w dniu 23 lipca 2016 roku w Muzeum Wsi Radomskiej 

przy pracach porządkowych. 

 

Oświadczam, że znane mi są cele i zadania Centrum Wolontariatu przy GOPS 

w Kowali ( http://www.wolontariat.gopskowala.pl/) a także idea wolontariatu, u 

podstaw której stoi dobrowolne, bezpłatne wykonywanie czynności, a także 

charytatywny, pomocniczy i uzupełniający charakter wykonywanych przez 

wolontariuszy świadczeń. 

 

Wyrażam zgodę na używanie do celów regulaminowych Centrum Wolontariatu 

danych osobowych mojego dziecka. 

……………………………., dnia ……………………….. 

……………………………………………………………………… 

(własnoręczny podpis) 

 

Kontakt telefoniczny:  ………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

Załącznik dla rodzica 

Dane współorganizatora: 

Centrum Wolontariatu przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  

w Kowali, Ewelina Strycharska 

Tel. 48 610-17-60 wew. 43, 500-235-549 

 

http://www.wolontariat.gopskowala.pl/
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 Ja, niżej podpisany/a   ………………………………………………… 

Wyrażam zgodę na aktywny udział syna/córki ………………………………….. 

pozostającej/ego pod moją opieka prawną, w działaniach wolontarystycznych 

Centrum Wolontariatu przy GOPS w Kowali, a dokładnie w zbiórkach 

artykułów spożywczych w sklepach na terenie gminy Kowala w dwa 

weekendy, tj. 9-10 lipca 2016 roku i 16-17 lipca 2016 roku. Działanie jest 

wpisane w Światowe Dni Młodzieży, akcję Posmakuj Polski w Muzeum Wsi 

Radomskiej, która odbędzie się 23 lipca 2016 roku 

Oświadczam, że znane mi są cele i zadania Centrum Wolontariatu przy GOPS 

w Kowali (http://www.wolontariat.gopskowala.pl/) a także idea wolontariatu, u 

podstaw której stoi dobrowolne, bezpłatne wykonywanie czynności, a także 

charytatywny, pomocniczy i uzupełniający charakter wykonywanych przez 

wolontariuszy świadczeń. 

Rodzic odpowiada za dostarczenie i odebranie dziecka ze sklepu. 

Wyrażam zgodę na używanie do celów regulaminowych Centrum Wolontariatu 

danych osobowych mojego dziecka. 

……………………………., dnia ……………………….. 

……………………………………………………………………… 

(własnoręczny podpis) 

Kontakt telefoniczny:  ………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

Załącznik dla rodzica 

Dane współorganizatora: 

Centrum Wolontariatu przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  

w Kowali, Ewelina Strycharska 

Tel. 48 610-17-60 wew. 43, 500-235-549 

http://www.wolontariat.gopskowala.pl/
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