
 ZGODA RODZICÓW NA WYJAZD DZIECKA  

NA WARSZTATY JĘZYKOWE W WIELKIEJ  BRYTANII  

Parents’/Legal carers’ permission for the underage child participation at language 

workshops/ school trip to Great Britain 
 

 

 

 

A. Wyrażam zgodę na wyjazd mojej/go syna/córki do Wielkiej Brytanii*/ 

 I undersigned agree for my son’s/daughter’s travel to Great Britain*, 

 

……………………………………………………………………………………………… 

( imię i nazwisko uczestnika / name and surname of the participant)  

na Warsztaty Językowe w Londynie w dniach 15.05-20.05.2020r, to participate at language 

workshops/ school trip to London from 15th May till 20th May 2020 

 

 

…………………….…………..  ……………………..…… 
imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna /    podpis/signature   

name and surname of parent/legal carer  

 

 

B. Stan zdrowia dziecka, jednocześnie informuję, że syn/córka* / Health condition of the child, I do 

inform about the following concerning my child: 

 choruje/nie choruje* na przewlekłe choroby / is chronically ill/is not chronically ill* 

……………………………………………………………………………………. 

 zażywa/nie zażywa* na stałe leki / takes/does not take constantly medicine* 

………………………..…………………………………………………. 

 jest uczulony(a)/nie jest uczulony(a)* / is allergic to/is not allergic to* 

…………………………………………………………….……………………. 

 dobrze/źle znosi jazdę autokarem* / has locomotion sickness/has not locomotion sickness* 

……………………………………………………………………………... 

 inne uwagi/other remarks……………………………………………………………… 

C. Dane osobowe uczestnika/Participant’s personal data: 

 

Imię i nazwisko / Name and surname …………………………………………….…………………………. 

Adres zamieszkania / Residential address ………………………………………………………………… 

Telefon / Phone …………………………………………………………….…………………...……………  

Seria i numer paszportu / Passport series and number ………………………………..………………….. 

 

Prawidłowość powyższych danych potwierdzam / 

I do confirm the above mentioned data with my signature 

 

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

(Czytelny podpis/legible signature) 



 

Wyrażam/*nie wyrażam zgodę(y) na podejmowanie decyzji związanych  

z leczeniem, hospitalizacją i zabiegami operacyjnymi, w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia mojego 

dziecka przez pilota, kierownika wycieczki lub opiekunów w czasie trwania warsztatów. 

 Jednocześnie nie znam przeciwwskazań zdrowotnych do udziału mojego dziecka  

w warsztatach językowych. 

 

 I do agree/ I do not agree* to take decisions concerning medical treatment, hospitalisation and 

operation procedures, in case of my child’s health or life threat by the tour guide, head supervisor and 

supervisors during the workshops.  

 I declare that there are no contraindications against my child’s participation at language 

workshops/school trip to London. 

 

dnia / date ……………………  ………..………….………… 
              podpis rodzica / parent/legal carer signature 

 

 

* niepotrzebne skreślić / delete where applicable 

 

 


