Formular 1: Přizjewjenje za zarjadowanje z přenocowanjom
Přizjewju swoje dźěćo .............................................................................
za / k (zarjadowanje) ........................wot.......do........ w......................... .
Sym swoje dźěćo powućił/a :
- zo ma so po postajenjach zamołwiteje wosoby měć.
- zo je konsumowanje alkohola a drogow a podobnych substancow
zakazane.
Při přestupjenju zakaza informujemy woprawnjenych za kubłanje.
Sym z tym přezjedny/a
- zo so moje dźěćo při mjeńšich zranjenjach wot zamołwitych zastara
- zo moje dźěćo so w situaciji nuzoweho pada lěkarsce zastara.
Haj/ Ně *
Prošu kedźbujće pola mojeho dźěsća wosebje na ....................................
Sym přezjedny/a
- zo so w běhu zarjadowanja fotografuje, hdźež je tež moje dźěćo widźeć.
- zo smě so foto w zwisku zarjadowanja pokazać.
- zo smě so skupinske foto w Maria-Montessori-šuli kaž tež na katolskej
Tachantskej farje wupowěsnyć a tež wšitkim wobdźělenym přepodać.
- zo smědźa so fota zarjadowanja, hdźež je tež moje dźěćo widźeć, w
farskim lisće, na internetnej stronje kat. Tachantskeje wosady a za
wabjenski material za zarjadowanja Tachantskeje wosady bjez podaća
mjena wozjewić.
.Haj/Ně *
Dowolu swojemu dźěsću so kupać. Haj/Ně *
Moje dźěćo je płuwar/ njepłuwar *
Zarjadowar njerukuje za wosobinske hódnotne předmjety .
W nuzowym padźe sym k docpěću pod telefonskim čisłom: ................................
Budyšin,.....................
* to prawe podšmórnyć

.......................................
podpismo

Formular 2: Přizjewjenje za zarjadowanje bjez přenocowanja
Přizjewju swoje dźěćo .............................................................................
za / k (zarjadowanje) ........................wot.......do........ w......................... .
Sym swoje dźěćo powućił/a :
- zo ma so po postajenjach zamołwiteje wosoby měć.
- zo je konsumowanje alkohola a drogow a podobnych substancow
zakazane.
Při přestupjenju zakaza informujemy woprawnjenych za kubłanje.
Sym z tym přezjedny/a
- zo so moje dźěćo při mjeńšich zranjenjach wot zamołwitych zastara
- zo moje dźěćo so w situaciji nuzoweho pada lěkarsce zastara.
Haj/ Ně *
Sym přezjedny/a
- zo so w běhu zarjadowanja fotografuje, hdźež je tež moje dźěćo widźeć.
- zo smě so foto w zwisku zarjadowanja pokazać.
- zo smě so skupinske foto w Maria-Montessori-šuli kaž tež na katolskej
Tachantskej farje wupowěsnyć a tež wšitkim wobdźělenym přepodać.
- zo smědźa so fota zarjadowanja, hdźež je tež moje dźěćo widźeć, w
farskim lisće, na internetnej stronje kat. Tachantskeje wosady a za
wabjenski material za zarjadowanja Tachantskeje wosady bjez podaća
mjena wozjewić.
Haj/Ně *
*prawe podšmórnyć

W nuzowym padźe sym k docpěću pod telefonskim čisłom: ................................
Budyšin,.....................

.......................................
podpismo

Formular 7 : Dowolnosć za fotografowanje při skupinskich
zetkanjach (n.př. młodźiny, ministrantow .......)
mjeno dźěsća: .................................
zarjadowanje: .................................
šulske lěto : .................................
Sym přezjedny/a
- zo so w běhu zarjadowanja fotografuje, hdźež je tež moje dźěćo widźeć.
- zo smě so foto w zwisku zarjadowanja pokazać.
- zo smědźa so fota zarjadowanja, hdźež je tež moje dźěćo widźeć, w
farskim lisće, na internetnej stronje kat. Tachantskeje wosady a za
wabjenski material za zarjadowanja Tachantskeje wosady bjez podaća
mjena wozjewić.
Haj/Ně *
Wotwołanje dowolnosće je kóždy čas móžny.

Budyšin,.....................

* prawe podšmórnyć

.......................................
Podpismo

