
TYDZIEŃ I 

 
 

ZGODA RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA NA UDZIAŁ W WYCIECZCE 

 

........................................................................... 
Nazwisko i imię uczestnika (dziecka) 

 

 

 

Ja niżej podpisana/y wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w wycieczce 

dn. 14.02.2023r. (wtorek) na BASEN – Pływalnia KAPRY, ul. Andrzeja 3, 05-800 Pruszków, 

zorganizowanej przez Organizatorów półkolonii „Akcja Zima 2023” w Szkole Podstawowej w Mrokowie. 

Jednocześnie zobowiązuję się do zapewnienia jego bezpieczeństwa w drodze pomiędzy miejscem 

zbiórki i rozwiązaniem wycieczki a domem. 

Mroków, dn. 13.02.2023r. 

   

............................................................... 
Podpis rodzica/opiekuna 

 
 

ZGODA RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA NA UDZIAŁ W WYCIECZCE 

 

........................................................................... 
Nazwisko i imię uczestnika (dziecka) 

 

 

 

Ja niżej podpisana/y wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w wycieczce 

dn. 15.02.2023r. (środa) do Kina Cinema City w Centrum Janki, ul. Mszczonowska 3a, 05-090 Raszyn, 

zorganizowanej przez Organizatorów półkolonii „Akcja Zima 2023” w Szkole Podstawowej w Mrokowie. 

Jednocześnie zobowiązuję się do zapewnienia jego bezpieczeństwa w drodze pomiędzy miejscem 

zbiórki i rozwiązaniem wycieczki a domem. 

Mroków, dn. 13.02.2023r. 

   

............................................................... 
Podpis rodzica/opiekuna 

 
 

ZGODA RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA NA UDZIAŁ W WYCIECZCE 

 

........................................................................... 
Nazwisko i imię uczestnika (dziecka) 

 

 

 

Ja niżej podpisana/y wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w wycieczce 

dn. 16.02.2023r. (czwartek) do Parku Trampolin Jump World, Aleja Krakowska 61, 02-183 Warszawa, 

zorganizowanej przez Organizatorów półkolonii „Akcja Zima 2023” w Szkole Podstawowej w Mrokowie. 

Jednocześnie zobowiązuję się do zapewnienia jego bezpieczeństwa w drodze pomiędzy miejscem 

zbiórki i rozwiązaniem wycieczki a domem. 

Mroków, dn. 13.02.2023r. 

   

............................................................... 
Podpis rodzica/opiekuna 

 
 



 

ZGODA RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA NA UDZIAŁ W WYCIECZCE 

 

........................................................................... 
Nazwisko i imię uczestnika (dziecka) 

 

 

 

Ja niżej podpisana/y wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w wycieczce 

dn. 17.02.2023r. (piątek) na wystawę Tutanchamon – grobowiec i skarby, ul. Jagiellońska 82a, 03-301 

Warszawa, zorganizowanej przez Organizatorów półkolonii „Akcja Zima 2023” w Szkole Podstawowej 

w Mrokowie. 

Jednocześnie zobowiązuję się do zapewnienia jego bezpieczeństwa w drodze pomiędzy miejscem 

zbiórki i rozwiązaniem wycieczki a domem. 

Mroków, dn. 13.02.2023r. 

   

............................................................... 
Podpis rodzica/opiekuna 

 
 

  



 

TYDZIEŃ II 

 
 

ZGODA RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA NA UDZIAŁ W WYCIECZCE 

 

........................................................................... 
Nazwisko i imię uczestnika (dziecka) 

 

 

 

Ja niżej podpisana/y wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w wycieczce 

dn. 21.02.2023r. (wtorek) na BASEN – Pływalnia KAPRY, ul. Andrzeja 3, 05-800 Pruszków, 

zorganizowanej przez Organizatorów półkolonii „Akcja Zima 2023” w Szkole Podstawowej w Mrokowie. 

Jednocześnie zobowiązuję się do zapewnienia jego bezpieczeństwa w drodze pomiędzy miejscem 

zbiórki i rozwiązaniem wycieczki a domem. 

Mroków, dn. 20.02.2023r. 

   

............................................................... 
Podpis rodzica/opiekuna 

 

ZGODA RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA NA UDZIAŁ W WYCIECZCE 

 

........................................................................... 
Nazwisko i imię uczestnika (dziecka) 

 

 

 

Ja niżej podpisana/y wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w wycieczce 

dn. 22.02.2023r. (środa) do Kina Cinema City w Centrum Janki, ul. Mszczonowska 3a, 05-090 Raszyn, 

zorganizowanej przez Organizatorów półkolonii „Akcja Zima 2023” w Szkole Podstawowej w Mrokowie. 

Jednocześnie zobowiązuję się do zapewnienia jego bezpieczeństwa w drodze pomiędzy miejscem 

zbiórki i rozwiązaniem wycieczki a domem. 

Mroków, dn. 20.02.2023r. 

   

............................................................... 
Podpis rodzica/opiekuna 

 

ZGODA RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA NA UDZIAŁ W WYCIECZCE 

 

........................................................................... 
Nazwisko i imię uczestnika (dziecka) 

 

 

 

Ja niżej podpisana/y wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w wycieczce 

dn. 23.02.2023r. (czwartek) do Parku Trampolin Jump World, Aleja Krakowska 61, 02-183 Warszawa, 

zorganizowanej przez Organizatorów półkolonii „Akcja Zima 2023” w Szkole Podstawowej w Mrokowie. 

Jednocześnie zobowiązuję się do zapewnienia jego bezpieczeństwa w drodze pomiędzy miejscem 

zbiórki i rozwiązaniem wycieczki a domem. 

Mroków, dn. 20.02.2023r. 

   

............................................................... 
Podpis rodzica/opiekuna 

 
 



ZGODA RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA NA UDZIAŁ W WYCIECZCE 

 

........................................................................... 
Nazwisko i imię uczestnika (dziecka) 

 

 

 

Ja niżej podpisana/y wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w wycieczce 

dn. 24.02.2023r. (piątek) do Room Escape, Inżynierska 1, 03-410 Warszawa, zorganizowanej przez 

Organizatorów półkolonii „Akcja Zima 2023” w Szkole Podstawowej w Mrokowie. 

Jednocześnie zobowiązuję się do zapewnienia jego bezpieczeństwa w drodze pomiędzy miejscem 

zbiórki i rozwiązaniem wycieczki a domem. 

Mroków, dn. 20.02.2023r. 

   

............................................................... 
Podpis rodzica/opiekuna 

 
ZGODA RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA NA UDZIAŁ W WYCIECZCE 

 

........................................................................... 
Nazwisko i imię uczestnika (dziecka) 

 

 

 

Ja niżej podpisana/y wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w wycieczce 

dn. 24.02.2023r. (piątek) do Room Escape Warszawa, Marszałkowska 140, 00-061 Warszawa, 

zorganizowanej przez Organizatorów półkolonii „Akcja Zima 2023” w Szkole Podstawowej w Mrokowie. 

Jednocześnie zobowiązuję się do zapewnienia jego bezpieczeństwa w drodze pomiędzy miejscem 

zbiórki i rozwiązaniem wycieczki a domem. 

Mroków, dn. 20.02.2023r. 

   

............................................................... 
Podpis rodzica/opiekuna 

 
 


