
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ……………………………………………………………………………… 

w zajęciach i koncercie charytatywnym, które odbywać się będą w soboty od 29.08 do 17.10 

w salce pod probostwem oraz 18.10.2015 r. w kościele (koncert). Wyrażam zgodę                             

na publikację jego wizerunku na stronie internetowej parafii pw. Matki Bożej Szkaplerznej w 

Gierałtowicach (www.szkaplerznej.pl). 

 Wyrażam/ nie wyrażam zgodę* na samodzielny powrót dziecka do domu.  
*Niepotrzebne skreślić 

     ……………………………………… 

Podpis rodzica/ opiekuna 
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