Zgoda rodziców dla wychowawcy klasy
Zgoda jest sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – dla nauczyciela i organizatorów.
Zgoda rodzica/ opiekuna prawnego na udział dziecka w warsztatach z zakresu edukacji ekologicznej
„Tajemnice pszczelego ula” organizowanych przez Pszczelarium - pasieki miejskie.
Dane osobowe dziecka :
a) imię i nazwisko:
Dane osobowe rodzica/opiekuna prawnego:
a) imię i nazwisko:
c) nr telefonu kontaktowego:
Oświadczenie
Niniejszym o wiadczam, iż ja, niżej podpisany, jestem rodzicem/ opiekunem prawnym dziecka i
korzystam z pełni praw rodzicielskich/opiekuńczych. O wiadczam, iż wyrażam zgodę na udział ww.
dziecka we wszelkich czynno ciach odbywających się z udziałem dzieci w ramach ww. warsztatów
oraz zapoznałem się z Regulaminem warsztatów pszczelarskich i akceptuję jego zapisy.
Wyrażam zgodę na udział dziecka w zdjęciu grupowym, fotorelacji z imprezy oraz ewentualne
wykorzystanie fotografii w relacjach internetowych, prasowych i telewizyjnych.
Organizator zapewni dziecku niezbędny strój ochronny, a dziecko zostanie poinformowane o
konieczno ci jego założenia na czas trwania warsztatów. Zapewnię dziecku długie spodnie oraz
bluzę z długim rękawem do ubrania na czas trwania warsztatów.
Dziecko zostało poinformowane o konieczno ci zachowania ciszy i spokoju w trakcie prac przy ulach
oraz wykonywania wszelkich poleceń prowadzącego.
O wiadczam również, iż dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych,( w tym w szczególno ci
uczulenia na jad pszczeli) które uniemożliwiałyby wzięcie udziału w zajęciach edukacyjnych
odbywających się przy otwartych ulach oraz degustacji produktów pszczelich prowadzonych w
ramach ww. imprezy.
Warsztaty odbędą się w pasiece położonej na terenie Muzeum ląskiego w Katowicach przy ulicy T.
Dobrowolskiego 1. Organizatorem warsztatów jest Łukasz Przybył prowadzący pasiekę edukacyjną
od wielu lat i prowadzącego zajęcia w instytucjach kultury w kraju. Zajęcia odbędą się przy
otwartych ulach, a dzieci uczestniczyć będą w typowych pracach pszczelarskich z udziałem żywych
owadów.
Organizatorzy zwracają się z pro bą o pouczenie dziecka o regułach i przebiegu warsztatów. W
trakcie zajęć nie wolno sprzeczać się z rówie nikami, wyrywać sobie narzędzi, samowolnie wkładać
rąk do uli oraz dręczyć i zabijać owadów!
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