OŚWIADCZENIE DLA RODZICÓW – OPIEKUNÓW PRAWNYCH
Po zapoznaniu się z regulaminem obowiązującym w internacie akceptuję zawarte
w nim postanowienia i
zobowiązuję się do :
* regularnego uiszczania opłat za internat do 10 każdego miesiąca oraz do wykupienia pełnego wyżywienia
(śniadanie, obiad, kolacja) do 1 dnia każdego miesiąca,
* zobowiązuję się do odebrania syna/córki z Internatu niezwłocznie po telefonicznym powiadomieniu
o jego chorobie,
* zobowiązuję się do odebrania syna/córki w przypadku, gdy znajduje się pod wpływem środków
odurzających,
i wyrażam zgodę na:
* samodzielny powrót syna/córki do dom u,
* samodzielne wyjścia na zajęcia dodatkowe w czas ie nauki własnej,
* samodzielne wyjścia z internatu w czasie wolnym .
Za szkody spowodowane przez mojego syna/moją córkę s powodowane niewłaściwą eksploatacją odpowiadam
materialnie i zobowiązuję się do terminowego naprawienia lub sfinansowania kosztów naprawy.
W przypadku z grożenia zdrowia i życia naszego dziecka wyrażamy zgodę na podjęcie decyzji
w sprawie niezbędnej pomocy medycznej lub wykonania zabiegu wymagającego naszego podpisu - po
uprzednim kontakcie telefonicznym z nam i;
* wyrażam y zgodę, by wychowawca pełnił opiekę podczas udzielania pomocy medycznej naszemu dziecku
Zgadzam się i ponoszę koszty ewentualnego przejazdu na Pogotowie Ratunkowe / do Szpitala
i z powrotem syna/córki środkiem masowego trans portu (Taxi).
Zgodnie z Regulaminem Internatu w przypadku podejrzenia spożycia alkoholu bądź innego środka
odurzającego przez mojego syna/ córkę, podopiecznego /wyrażam zgodę na przeprowadzenie badania
profilaktycznego / kontrola alkomatem lub wykonanie narkotestu/
Akceptuję przewidziane Regulaminem konsekwencje wynikające:
• ze spożycia środków odurzających wyżej wymienionych przez mojego [syna – córkę- podopiecznego,]
• z odmowy poddania się badaniom przez mojego [syna – córkę- podopiecznego,]
…………………………………………… ……… ………… ……… ………… ……… ………… …
czytelny p odpis rodzica (opiekuna prawnego)

…………………………………………… ……… ………… ……… ………… ……… ………… …
czytelny p odpis wychowanka
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
( tekst jednolity D.U. z 2007r. nr. 70 poz. 473 )

