
Zgoda rodzica / prawnego opiekuna na udział ucznia w konkursie „Orły Wiedzy” w ZS w Łącku. 

 

Wyrażam zgodę na udział syna/ córki …………………………………………………….………………………………..…(imię i 

nazwisko ucznia)  

ucznia/uczennicy klasy ……………………………………………………………..  szkoły 

……………………………………………………………………….. w szkolnym konkursie „ORŁY WIEDZY”, który  

odbędzie się 19 lutego 2020 r w budynku ZS im. Św. Kingi w Łącku o godz. 9.00. 

Za bezpieczeństwo syna / córki podczas konkursu w salach odpowiadają organizatorzy konkursu. Za bezpieczeństwo uczniów w 

drodze do i ze szkoły odpowiadają opiekunowie uczniów. Uczeń zobowiązuje się do przestrzegania zasad obowiązujących podczas 

pobytu poza terenem szkoły.  

 

Podpis rodzica/ prawnego opiekuna                                                              Podpis ucznia uczestniczącego w konkursie 

…………………………………………………………………….       ……………………………………………………….                                                    
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