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REGULAMIN WEEKENDOWYCH WARSZTATÓW ZESPOŁÓW 

INSTRUMENTALNYCH ORAZ CHÓRU W PAŃSTWOWEJ SZKOLE 

MUZYCZNEJ I ST. IM. S. MONIUSZKI W RACIBORZU 

 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w warsztatach. 

2. Organizatorem warsztatów jest PSM I st. im. S. Moniuszki w Raciborzu i Rada Rodziców przy 

PSM I st. im. S. Moniuszki w Raciborzu. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmian postanowień niniejszego regulaminu. 

4. Wszystkie zmiany regulaminu, jakie ewentualnie pojawią się, będą publikowane i wyróżniane 

na stronie internetowej Organizatora. 

5. Warsztaty mają realizować cele: edukacyjne, wychowawcze, integracyjne, rekreacyjne. 

6. Warsztaty są wydarzeniem kulturalno-oświatowym, skierowanym do: wszystkich chętnych 

uczniów PSM w Raciborzu oraz osób zwanych dalej przyjaciółmi PSM w Raciborzu 

(absolwenci PSM w Raciborzu). W Warsztatach Weekendowych Chóralnych, oprócz chętnych 

uczniów i absolwentów, mogą brać również udział osoby związane ze szkołą (przyjaciele, 

rodzice), posiadający umiejętności czytania, zapisu nutowego. 

7. Warsztaty są organizowane na terenie PSM w dniach, które są podane w harmonogramie. 

8. Uczestnictwo dla korzystających z pełnego uczestnictwa (z wyżywieniem) w Warsztatach 

Weekendowych jest odpłatne. 

9. Zgłoszenia na warsztaty przyjmowane są w sekretariacie szkoły poprzez podpisanie listy 

uczestników i uregulowanie odpłatności za warsztaty w gotówce. 

10. Osoby zwane przyjaciółmi szkoły, mogą wziąć udział tylko w Warsztatach Weekendowych 

Chóralnych oraz koncercie finałowym warsztatów chóralnych pod warunkiem uczestnictwa 

w próbach i przygotowaniach utworów do koncertu. 

 

§ 2 

Zasady ogólne 

1. Na terenie PSM w Raciborzu podczas warsztatów równolegle z regulaminem warsztatów, 

obowiązuje Statut Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Stanisława Moniuszki w Raciborzu 

oraz zasady kultury osobistej: wszyscy uczestnicy są zobowiązani do ich przestrzegania 

i podporządkowania się poleceniom opiekunów warsztatów wyznaczonych przez Organizatora.   
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2. Wszelkie problemy np.: konieczność opuszczenia sali (wyjście do toalety, złe samopoczucie 

itp.) należy zgłosić Opiekunowi. 

3. Obowiązuje bezwzględny zakaz przynoszenia i spożywania wszelkich używek, wnoszenia na 

warsztaty przedmiotów niebezpiecznych i niedozwolonych (np. ostrych narzędzi). 

4. Organizator może wykluczyć z uczestnictwa osoby łamiące postanowienia niniejszego 

regulaminu oraz co do których poweźmie uzasadnione podejrzenie, że będą naruszać niniejszy 

regulamin lub przepisy prawa. 

5. W przypadku niestosowania się do poleceń Opiekunów, nieprzestrzegania obowiązujących 

zasad przez uczestnika warsztatów, zawiadamia się telefonicznie rodziców/opiekunów 

prawnych, którzy są zobowiązani do natychmiastowego odbioru dziecka ze szkoły na własny 

koszt. W przypadku osób pełnoletnich Opiekun ma prawo wydalić pełnoletniego uczestnika 

z warsztatów bez zwrotu kosztów. 

 

§ 3 

Organizacja Warsztatów 

1. Niepełnoletni uczestnicy warsztatów, mają obowiązek dostarczyć podpisane przez 

rodziców/prawnych opiekunów zgody na udział w wydarzeniu (Załącznik nr 2 do niniejszego 

Regulaminu). 

2. W przypadku uczestników ze stwierdzonymi trudnościami wychowawczymi, zaburzeniami 

zachowania, zagrażającymi bezpieczeństwu własnemu i/lub innych uczestników, Organizator 

podejmuje decyzję o możliwości udziału w warsztatach. 

3. Warunkiem uczestnictwa w imprezie jest podporządkowanie się zadaniom przedstawionym w 

Harmonogramie Warsztatów Weekendowych (Załącznik nr 3 do Regulaminu) oraz 

posłuszeństwa wobec opiekuna, a także kulturalne zachowanie zgodne z przystępnymi 

normami społeczeństwa. 

4. Istnieją dwa sposoby (zasady) uczestnictwa w Warsztatach: 

- „uczestnictwo dzienne” bez noclegu (wg Harmonogramu Warsztatów) dotyczy przyjaciół 

PSM, albo uczniów, którzy wybrali tę opcję, 

- „uczestnictwo pełne” czyli z noclegiem na terenie szkoły (wg Harmonogramu Warsztatów) 

dotyczy tylko uczniów, którzy wybrali tę opcję.  

5. Odpłatność za Warsztaty dla przyjaciół PSM oraz dla uczniów, którzy nie opłacają składek na       

Radę Rodziców i którzy je opłacają, została uwzględnione w Regulaminie. W ramach 

odpłatności uczestnik ma prawo skorzystać ze wszystkich posiłków oraz zajęć według 

Harmonogramu Warsztatów. Odpłatności dokonujemy przy zgłoszeniu (§1 ust. 9. Regulaminu). 
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6. Uczestnicy biorący udział w Warsztatach na zasadzie „uczestnictwa pełnego” (§3 ust. 4. 

Regulaminu) zapewniają dla siebie we własnym zakresie: 

a) przybory do kąpieli i toalety, 

b) śpiwór, karimatę lub materac 

7. Uczestnik Warsztatów przychodzi wygodnie ubrany (dres) i przynosi obuwie na zmianę 

(tenisówki, adidasy). Do udziału w koncercie finałowym, uczestnicy proszeni są o założenie 

koszulki z logo PSM (w przypadku braku takiej koszulki – biały T-shirt bez jakichkolwiek 

nadruków) oraz czarnych spodni/spódnic. 

8. Uczestnikom Warsztatów zapewnia się (wg Harmonogramu Warsztatów) trzy posiłki na dobę 

– śniadanie, obiad i kolację, które zostaną podane w następującym porządku: piątek (kolacja), 

sobota (śniadanie, obiad i kolacja), niedziela (śniadanie, obiad). 

9. Każdy uczestnik wydarzenia powinien przybyć do szkoły na wyznaczoną przez Organizatora 

godzinę. Rodzice są zobowiązani do przyprowadzenia uczestników niepełnoletnich do szkoły 

na wyznaczoną godzinę oraz zapewnienia bezpiecznego powrotu uczestników do domu. 

10. Niepełnoletni uczestnik Warsztatów nie może samodzielnie opuszczać budynku szkolnego 

w czasie trwania wydarzenia. Pełnoletni uczestnicy mogą – po konsultacji z Opiekunami. 

11. Jeśli zaistnieje taka potrzeba, niepełnoletni uczestnik może opuścić szkołę wcześniej niż 

 o wyznaczonej godzinie zakończenia warsztatów tylko i wyłącznie, gdy odbierze go rodzic lub 

prawny opiekun (potwierdzi odbiór uczestnika pisemnie u opiekuna warsztatów). Podczas 

warsztatów zabronione jest wprowadzanie na teren szkoły osób z zewnątrz oraz zwierząt. 

12. Poruszanie się uczestników warsztatów po szkole może odbywać się tylko pod opieką 

opiekunów, albo w wyznaczonym przez nich zakresie. 

13.  Za zniszczenie mienia szkoły podczas warsztatów odpowiadają finansowo rodzice/prawni 

opiekunowie sprawcy. Pełnoletni uczestnicy odpowiadają w w/w przypadku osobiście. 

14. Pełną odpowiedzialność za przedmioty wniesione przez uczestnika na teren szkoły podczas 

warsztatów bierze uczestnik i jego rodzice/prawni opiekunowie. Organizator nie ponosi 

odpowiedzialności za zniszczone lub zgubione rzeczy. 

 

§ 4  

Obowiązki Organizatora 

1. Organizator zapewnia odpowiednią liczbę opiekunów warsztatów (1 opiekun na 15 osób 

niepełnoletnich). Opiekunem uczestników podczas warsztatów może być każdy nauczyciel, 

który wyraża na to zgodę i podpisuje stosowane oświadczenie (Załącznik nr 1 do Regulaminu). 

2. Organizator jest zobowiązany do: 
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a) przedstawienia do publicznej wiadomości programu warsztatów, 

b) poinformowania firmy ochroniarskiej o organizacji imprezy (najpóźniej na trzy dni przed 

jej terminem), 

c) zadbania o uporządkowanie wykorzystywanych pomieszczeń (naczynia jednorazowe, 

opakowania itp. winny być włożone do pobranych uprzednio worków na śmieci i złożone 

przy portierni, a sprzęty szkolne ustawione na miejsca). 

 

§ 5  

Bezpieczeństwo 

1. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu warsztatów weekendowych, 

przepisów BHP i przeciwpożarowych, poszanowanie mienia placówki oraz kulturalnego 

zachowania się. 

2. Organizator odpowiada za bezpieczeństwo uczestnika tylko w czasie zajęć warsztatowych, nie 

ponosi odpowiedzialności przed i po zakończeniu warsztatów oraz w przypadku samowolnego 

ich opuszczenia. 

3. Za wszelkie wyrządzone szkody, w szczególności za uszkodzenie, zniszczenie mienia 

 PSM uczestnicy warsztatów i ich opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe, które mogą zostać 

zagubione, zniszczone lub skradzione. 

 

§ 6  

Postanowienia końcowe 

1. Organizator ma prawo do uszczegółowienia regulaminu Warsztatów. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Warsztatów. 

3. Każdy uczestnik Warsztatów zobowiązany jest do podpisania Listy uczestników warsztatów 

(Załącznik nr 4 do Regulaminu) i przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz respektowania 

Statutu szkoły. 

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 

5. Regulamin zawiera 4 ponumerowane strony oraz 7 załączników. 

 

 
Dyrektor 

Państwowej Szkoły Muzycznej 

I st. im. Stanisława Moniuszki w Raciborzu 

mgr Anna Mucha 

/na oryginale znajduje się właściwy podpis/  
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Załącznik nr 1 

 

OŚWIADCZENIE OPIEKUNA WEEKENDOWYCH WARSZTATÓW ZESPOŁÓW 

INSTRUMENTALNYCH ORAZ CHÓRU W PAŃSTWOWEJ SZKOLE MUZYCZNEJ 

I ST. IM. S. MONIUSZKI W RACIBORZU 
 

 

……………………………….. 

Imię i nazwisko Opiekuna 

 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z Rozporządzeniem Ministra Edukacji 

Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 r., poz. 1604) oraz 

Regulaminem Weekendowych Warsztatów Zespołów Instrumentalnych oraz Chóru. 

 Zobowiązuję się do przestrzegania postanowień w nich zawartych oraz biorę pełną 

odpowiedzialność za życie i zdrowie powierzonych mojej opiece uczestników warsztatów na 

czas trwania tego wydarzenia. 

Obowiązki Organizatora Warsztatów: 

a) opracowuje Harmonogram Warsztatów, 

b) pozyskuje odpowiednią liczbę opiekunów (minimum 1 Opiekun na 15 uczestników) 

c) zapoznaje z Regulaminem Weekendowych Warsztatów Zespołów Instrumentalnych  

oraz Chóru, wszystkich uczestników oraz rodziców/opiekunów prawnych, 

d) zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich 

przestrzegania, 

e) określa zadania w zakresie realizacji programu, zapewnia opiekę i bezpieczeństwo 

uczestnikom Warsztatów. 

Zakres czynności Opiekuna Warsztatów: 

a) sprawowanie opieki nad powierzonymi uczestnikami, 

b) współdziałanie w zakresie realizacji programu Warsztatów, 

c) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem Regulaminu przez uczestników, ze 

szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, 

d) nadzorowanie wykonania zadań przydzielonych uczestnikom. 

 

 

          Podpis Opiekuna: 

 

 

…………………………………… 
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Załącznik nr 2 

 

ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH NA UDZIAŁ 

DZIECKA W WEEKENDOWYCH WARSZTATACH ZESPOŁÓW 

INSTRUMENTALNYCH ORAZ CHÓRU W PAŃSTWOWEJ SZKOLE 

MUZYCZNEJ I ST. IM. S. MONIUSZKI W RACIBORZU 

 

 

1) Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………………………………., ucznia  

 

klasy  ….………  PSM  I  st.  im.  Stanisława  Moniuszki  w  Raciborzu  w  Warsztatach  
(skreślić, jeśli uczestnik nie jest uczniem PSM w Raciborzu), 

 

Weekendowych, które odbędą się w dniach: od …....................……..do …............................... . 

2) Oświadczam, że moje dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału 

w Warsztatach. 

3) Oświadczam, że moje dziecko będzie uczestniczyło w Warsztatach na zasadzie: 
(niepotrzebne skreślić) 

   

a) uczestnictwa dziennego  b) uczestnictwa pełnego 

 

4) W przypadku uczestnictwa dziennego, zobowiązuję się do punktualnego  przywożenia 

dziecka do szkoły na zajęcia  zgodnie z harmonogramem oraz terminowego odbierania 

dziecka po zakończeniu zajęć. 

5) Oświadczam, że zapoznałem/am się wraz z dzieckiem ze Statutem Szkoły oraz 

Regulaminem i Harmonogramem Warsztatów. 

6) Zobowiązuję się do zapewnienia bezpiecznego przybycia do szkoły i powrotu mojego 

dziecka do domu. 

7) Zobowiązuję się do natychmiastowego odbioru dziecka ze szkoły w przypadku 

nieprzestrzegania przez nie obowiązujących zasad oraz w przypadku niestosowania się do 

poleceń opiekunów. 

 

 

 

……………………………………….                                  ……….…………………….......... 
                (miejscowość i data)                                                                            (podpis rodzica/opiekuna)  
 

 

 

        ……………………………………… 

                   (aktualny numer telefonu komórkowego) 
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Załącznik nr 3 

 

HARMONOGRAM WEEKENDOWYCH WARSZTATÓW ZESPOŁÓW 

INSTRUMENTALNYCH ORAZ CHÓRU W PAŃSTWOWEJ SZKOLE 

MUZYCZNEJ I ST. IM. S. MONIUSZKI W RACIBORZU 

 

PIĄTEK 

16:00 – 16:45 - ZAKWATEROWANIE 

17:00 – PRÓBA 

19:30 – KOLACJA 

20:00 – WIECZÓR INTEGRACYJNY – TERENOWA GRA SZKOLNA 

22:00 – CISZA NOCNA 

 

SOBOTA 

9:00– ŚNIADANIE 

9:45 – 13:30 - PRÓBA 

13:45 – OBIAD 

15:00 -17:00 – „RUCH TO ZDROWIE” – REKREACJA NA SALI GIMNASTYCZNEJ 

17:15 – 19:15 - PRÓBA 

19:30 – KOLACJA 

20:00 – WIECZÓR INTEGRACYJNY – GRY I ZABAWY ZESPOŁOWE 

22:00 – CISZA NOCNA 

 

NIEDZIELA 

9:00 – ŚNIADANIE 

9:45 – 12:45 - PRÓBY 

13:00 – OBIAD 

14:00 – MSZA ŚW. DLA CHĘTNYCH 

15:00 – PRÓBA GENERALNA 

16:00 – KONCERT 

 

 

Po koncercie powrót do domów. 

 



8 
 

Załącznik nr 4 

 

DOTYCZY TYLKO ABSOLWENTÓW 

 

Oświadczam też, że zapoznałem/łam się ze Statutem Szkoły oraz Regulaminem                                           

i Harmonogramem Weekendowych Warsztatów Zespołów Instrumentalnych oraz Chóru, 

akceptuję postanowienia w/w dokumentów i podporządkuję się zaleceniom opiekunów 

warsztatów. 

  

LISTA UCZESTNIKÓ WEEKENDOWYCH WARSZTATÓW ZESPOŁÓW 

INSTRUMENTALNYCH ORAZ CHÓRU W PAŃSTWOWEJ SZKOLE MUZYCZNEJ 

I ST. IM. S. MONIUSZKI W RACIBORZU 

Lp. 
Imię i nazwisko 

uczestnika 

Tel. kontaktowy 

uczestnika 

pełnoletniego lub 

do rodzica/ 

opiekuna prawnego 

uczestnika 

niepełnoletniego 

Podpis 

pełnoletniego 

uczestnika lub 

rodzica/opiekuna 

prawnego 

niepełnoletniego 

uczestnika 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    
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Załącznik nr 5 

 
 

LISTA OPŁAT WEEKENDOWYCH WARSZTATÓW ZESPOŁÓW 

INSTRUMENTALNYCH ORAZ CHÓRU W PAŃSTWOWEJ SZKOLE 

MUZYCZNEJ I ST. IM. S. MONIUSZKI W RACIBORZU 
 

 

Lp. Imię i nazwisko 

uczestnika 

 

 

Kwota  Data Podpis wpłacającego 

1.  

 

   

2.  

 

   

3.  

 

   

4.  

 

   

5.  

 

   

6.  

 

   

7.  

 

   

8. 

 
    

9. 

 
    

10. 

 
    

11. 

 
    

12. 

 
    

13. 

 
    

14. 

 
    

15. 
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Załącznik nr 6  
                          
ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU, GŁOSU UCZNIA / ABSOLWENTA 
 

Stosownie do postanowień art. 81 ust. 1 ustawy z dn. 04.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. 

Dz. U. z 2017 r. poz. 880 ze zm.) oraz art. 6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady( UE) 

2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r w spr. ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobo-

wych i w spr. swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 98/46/WE  

Oświadczam, że wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku, głosu mojego dziecka wraz z danymi identy-

fikującymi (imię i nazwisko) przez Państwową Szkołę Muzyczną I st. im. S. Moniuszki w Raciborzu. 
 

……………………………………………..………………………………… 
        (imię i nazwisko ucznia) 

 

W celu promocji dziecka i szkoły podczas „WEEKENDOWYCH WARSZTATÓW ZESPOŁÓW INSTRU-

MENTALNYCH ORAZ CHÓRU„ organizowanych przez Państwową Szkołę Muzyczną I st. im. Stanisława 

Moniuszki w Raciborzu, a następnie przetwarzanie tego wizerunku, głosu poprzez kadrowanie i kompozycję:        

□ TAK      □ NIE  -  na stronie internetowej szkoły  

□ TAK     □ NIE  -  na portalu społecznościowym Facebook szkoły (Facebook, Instagram)            

□ TAK       □ NIE  -  na kanale You Tube                                                         

□ TAK       □ NIE  – w kronice szkolnej 

□ TAK       □ NIE  – w lokalnej prasie i mediach audiowizualnych 

 

Nieodpłatna zgoda na utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku, głosu mojego dziecka obejmuje także wykorzy-

stanie, utrwalanie, wielokrotne kopiowanie, rozpowszechnianie, przekazywanie do mediów relacjonujących wyda-

rzenia, obróbkę, opracowanie i powielanie wizerunku dowolną techniką bądź za pośrednictwem dowolnego medium 

na potrzeby opublikowania we wskazanych celach.  

Oświadczam, że niniejszej zgody udzielam bezterminowo lub do czasu odwołania zgody. Cofnięcie zgody nie bę-

dzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody.  

Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku, głosu zgodnie z niniejszą zgodą nie narusza niczyich dóbr osobistych 

ani innych praw.  

Oświadczam, że niniejszej zgody udzielam nieodpłatnie. 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych.  

 
 
……………..……..                    ……………………………..….……………                     
      (data)                                                                                (czytelny podpis rodzica/ prawnego  opiekuna) 

 
* zakreślić właściwe    X⃞   
1.   Deklarujący zapewnia administratora o znajomości regulaminu i zasad korzystania 

 z portalu Facebook – https://pl-pl.facebook.com/legal/terms/update  

2.  Deklarujący zapewnia administratora o znajomości zasad i bezpieczeństwa  

YouTube – https://www.youtube.com/intl/pl/about/policies/#community-guidelines  

3. Oświadczenie podpisuje czytelnie uczeń pełnoletni, lub rodzic (opiekun prawny) nieletniego ucznia. 
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Załącznik nr 7 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Administrator Danych Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. S. Moniuszki mieszcząca się 

przy ul. Ogrodowej 7 w Raciborzu, informuje, że dane będą przetwarzane na podstawie dobro-

wolnie wyrażonej zgody w celu promocji szkoły oraz informacji o wydarzeniach organizowa-

nych przez placówkę. Przysługuje Pani/u prawo żądania dostępu, aktualizacji, ograniczenia 

przetwarzania i przenoszenia swoich danych.  Wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnym 

momencie bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania. Wyra-

żenie zgody jest dobrowolne i niezbędne do publikacji wizerunku, głosu przez administra-

tora. Dane mogą być udostępniane podmiotom, które są upoważnione do tego na podstawie 

przepisów prawa oraz podmiotom, którym administrator powierzył dane w celu prawidłowego 

wykonania usług w celu i zakresie niezbędnym do tych czynności. Dane będą przetwarzane do 

czasu odwołania zgody. Każdy kanał mediów społecznościowych ma własną politykę doty-

czącą sposobu przetwarzania i ochrony danych osobowych. 

Serwis YouTube dostarczany jest przez Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, 

Mountainview, California 94043, USA, a w UE przez Google Ireland Limited, Gordon House, 

Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Informacje na temat przetwarzania danych przez serwis 

YouTube: https://www.youtube.com/intl/ALL_pl/howyoutubeworks/user-settings/privacy/. 

W związku z transferem danych do serwisu Facebook INC, 1 Hacker Way, Menlo Park, 

California 94025, USA (publikacja wizerunku na Facebooku/Instagramie) informuje, że spółka 

przystąpiła do programu Tarcza Prywatności UE-USA i uzyskała niezbędny certyfikat 

zgodności z RODO: Facebook Inc: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000

0GnywAAC. Wyjaśnień w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych 

w Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. Stanisława Moniuszki w Raciborzu udziela Inspektor 

Ochrony Danych Elżbieta Borgosz z którą można się kontaktować w formie elektronicznej 

poprzez e-mail: iod@psmraciborz.pl. W sprawach spornych dotyczących ochrony danych, 

przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych (00-193 

Warszawa, ul. Stawki 2). 

 

 ……………..……..                    ……………………………..….……………                     
      (data)                                                                                (czytelny podpis rodzica/ prawnego  opiekuna) 

https://www.youtube.com/intl/ALL_pl/howyoutubeworks/user-settings/privacy/
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC
mailto:iod@psmraciborz.pl

