
Załącznik nr 1 do Regulaminu 
Balu  Absolwenta organizowanego dla 
uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 im. Św. 
Jana Pawła II w Toruniu z Oddziałami 
Dwujęzycznymi 

 
Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych ucznia biorącego udział w Balu Absolwenta 

 
Oświadczam, że:  
1. Zapoznałam/em się z Regulaminem Balu  Absolwenta organizowanego dla uczniów Szkoły 
Podstawowej nr 4 im. Św. Jana Pawła II w Toruniu z Oddziałami Dwujęzycznymi,  
ul. Żwirki i Wigury 49, 87-100 Toruń. 
 
2. Wyrażam zgodę na udział córki/syna ……..……………………………………………… (imię i 
nazwisko dziecka) w Balu Absolwenta, który odbędzie się w dniu …. czerwca 2019 r., w godzinach 
18.00 – 24.00 w Hotelu Filmar w Toruniu. 
 
3. Zobowiązuję się do zapewnienia bezpiecznego powrotu mojego dziecka do domu po zakończeniu 
Balu Absolwenta poprzez punktualne odebrania dziecka po zakończeniu imprezy o godzinie 
wyznaczonej przez Organizatora (tj. o godz. 24.00).  
 
W nawiązaniu do zapisów pkt 7 i 10 Regulaminu Balu  Absolwenta organizowanego dla uczniów 
Szkoły Podstawowej nr 4 im. Św. Jana Pawła II w Toruniu z Oddziałami Dwujęzycznymi zobowiązuję 
się do osobistego odbioru dziecka po zakończeniu Balu Absolwenta lub wyznaczenia innej osoby 
dorosłej upoważnionej do odbioru mojego dziecka* z balu w wyznaczonym przez Organizatora 
terminie. 
W celu utrzymania stałego kontaktu z Organizatorem balu oświadczam, iż w dniu odbywania się balu 
można się ze mną kontaktować pod numerem telefonu …………………………………………….. 
 
W przypadku niemożności odebrania przeze mnie osobiście mojego dziecka z balu do odbioru 
dziecka w wyznaczonym przez Organizatora terminie upoważniam: 
imię i nazwisko osoby upoważnionej: ................................................................................................... 
Ze wskazaną powyżej upoważnioną przeze mnie osoba dorosłą można kontaktować się pod numerem 
telefonu ………………………………………………...……………………………………………  
 
4. W razie niewłaściwego zachowania dziecka podczas balu lub w innej sytuacji nadzwyczajnej, która 
wynikłaby podczas jego trwania, zobowiązuję się do niezwłocznego odebrania dziecka z balu. 
  
5. Zobowiązuję się do pokrycia szkód materialnych wyrządzonych przez dziecko podczas balu. 
  
6. Oświadczam, że podczas balu moje dziecko korzystać będzie z menu podstawowego 
zaproponowanego przez Hotel Filmar w ofercie / korzystać będzie z menu w wersji wegetariańskiej*.  
 
7. Jednocześnie informuję, nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału mojego 
dziecka/podopiecznego w imprezie. 

…................................................................................................  
Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 
 

* niewłaściwe skreślić 

 


