
Ja, niżej podpisany/a,
Aš, žemiau pasirašęs (pasirašiusi)

Nazwisko Imię
(Pavardė) (Vardas)

Status ojciec / matka / opiekun prawny
(Statusas) tėvas / motina / teisėtas globėjas

Adres
(Adresas)

Telefon E-mail
(Telefonas) (El. paštas)

Sprawujący/a władzę rodzicielską nad następującą osobą (zwaną dalej „wspomnianym nieletnim”)
Tėvų teisių turėtojas (turėtoja) į toliau minimą nepilnametį:

Nazwisko Imię
(Pavardė) (Vardas)

Data i miejsce urodzenia
(Gimimo data ir vieta)

Nazwisko Imię
(Pavardė) (Vardas)

Adres
(Adresas)

Telefon komórkowy _________________________ E-mail
(Mobilus telefonas) (El. paštas)

Wspomniany nieletni może wyjechad od do
Leidžiu jam (jai) keliauti ir dalyvauti nuo iki

w celu wzięcia udziału w spotkaniu.
minimame susitikime.

Udzielam także zgody Panu/Pani
Taip pat įgalioju poną/panelę/ponią

Deklarację sporządzono w (miejsce) w dn.
Pasirašymo vieta data

(Apačioje, gerai įskaitomu raštu, ranka parašykite šį sakinį: „Susipažinau ir sutinku. Tėvų leidimas duotas“, ir pasirašykite.)

Podpis
(Parašas)

Prosimy napisad czytelnie odręcznie: „Przeczytałem/am i zgadzam się z treścią deklaracji. Udzielam zgody na wyjazd.” oraz 

złożyd podpis.

_______________________________

Sutinku, kad minimas nepilnametis dalyvautų Europos jaunimo susitikime šio asmens atsakomybe:

27 / 12  / 2019 02  / 01  / 2020

___  / ___  / _____

Zgoda rodziców na udział osoby poniżej 18 roku życia w Europejskim Spotkaniu Młodych
Tėvų sutikimas dėl nepilnamečių  iki 18 m. dalyvavimo Europos jaunimo susitikime

_________________________ _______________________________

__________________________________________________________________________

_________________________

_________________________ _______________________________

__________________________________________________________________________

_______________________________

_________________________ _______________________________

____   / ____   / __________ _______________________________

Wyrażam zgodę na udział wspomnianego nieletniego w Europejskim Spotkaniu Młodych pod opieką następującej osoby:

Prisiimu visą atsakomybę už minimo nepilnamečio galimai sukeltą žalą ir padarytus nuostolius, susijusius su jos (jo) dalyvavimu Europos jaunimo 

susitikime (rekomenduotina nupirkti atsakomybės draudimą).

_______________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________

na podjęcie wszelkich działao dotyczących opieki medycznej względem wspomnianego nieletniego (takich jak leczenie, 

hospitalizacja, interwencja chirurgiczna, narkoza) w razie zaistnienia takiej konieczności.
prireikus imtis visų reikalingų priemonių užtikrinant minimo nepilnamečio sveikatą (įskaitant gydymą, hospitalizavimą, chirurginį operavimą, 

nuskausminimą, ir t.t.).

Niniejszym oświadczam, iż zapoznałem/am się z programem spotkania, a w szczególności z warunkami zakwaterowania.

Patvirtinu, jog esu susipažinęs (susipažinusi) su susitikimo programa ir apgyvendinimo sąlygomis.

Niniejszym biorę pełną odpowiedzialnośd za ewentualne straty bądź szkody wyrządzone przez wspomnianego nieletniego w 

związku z jego/jej uczestnictwem w spotkaniu (NB: radzimy wykupid ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej).


