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Załącznik Nr 1 do Regulaminu ubiegania się o kartę rowerową 
 

 WARSZAWA, dnia ___________________________ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------  

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego – wypełniamy czytelnie pismem odręcznym drukowanym) 

 
(adres zamieszkania/zameldowania – wypełniamy czytelnie pismem odręcznym drukowanym) 

Tel. -                                                         e-mail:    
( telefon kontaktowy, e-mail – wypełniamy czytelnie) 

 

 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNA PRAWNEGO  

DOTYCZĄCE UBIEGANIA SIĘ DZIECKA O KARTĘ ROWEWROWĄ  

w Szkole Podstawowej Nr 310 im. Michała Byliny w Warszawie 

(sporządzone w 2 egzemplarzach – dla rodziców i do akt szkolnych)  

 

Ja niżej podpisana/y _______________________________________________________________ 
                                        (imię – imiona i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego – wypełniamy czytelnie pismem odręcznym drukowanym) 

legitymująca/y się dowodem tożsamości seria _____________ numer ___________________ 

będąc w pełni świadoma/y _________________________________________________________ 
                                                                       (wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody *)  – wpisujemy własnoręcznie czytelnie) 

na ubieganie się mojego dziecka ___________________________________________________ 
                                                       (imię i nazwisko dziecka (ucznia)  – wpisujemy czytelnie pismem odręcznym drukowanym) 

o kartę rowerową w roku szkolnym …………………/………………… 
 

Wobec  powyższego  o ś w i a d c z a m : 

1) –  że _____________________ pełną/pełnej odpowiedzialność/ości za moje dziecko  
          (biorę / nie biorę – wpisujemy czytelnie odręcznie )  

(ucznia),  które  będzie uczestniczyło  w ruchu  drogowym jako kierowca roweru 
(w przypadku zaliczenia niezbędnych egzaminów i otrzymania karty rowerowej), 
 

2) -  że ________________________________________________  na przystąpienie mojego    
               (wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody – wpisujemy odręcznie 

   dziecka  

________________________________________________________________ 
(imię i nazwisko dziecka (ucznia), klasa  – wpisujemy czytelnie pismem odręcznym) 

                  do egzaminu praktycznego  na  kartę rowerową - na rowerze  dziecka  lub  
              na rowerze wskazanym przez  egzaminatora i biorę pełną odpowiedzialność  
              za dziecko  i ewentualne szkody powstałe w trakcie jazdy oraz podczas   
              trwania egzaminu praktycznego, 

3)  - że  stan zdrowia mojego dziecka _________________________________________ 
                                                                           (imię i nazwisko dziecka (ucznia)  – wpisujemy czytelnie pismem odręcznym) 

               jest _____________________________________________________________________ 
(dobry/ zły – wpisujemy własnoręcznie pismem odręcznym) 

                i _______________________________________________________________________ 
                 ( nie ma jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych / lub są przeciwwskazania  - wpisujemy czytelnie ) 
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                  do prowadzenia roweru (jazdy rowerem), w tym do uczestniczenia w nauce  

                jazdy rowerem podczas ewentualnych dodatkowych zajęć z wychowania  

                komunikacyjnego oraz egzaminie  praktycznym, 
 

4) – że _______________________________     się  z regulaminem ubiegania  o Kartę  
          (zapoznałam  /łem   – wpisujemy czytelnie pismem odręcznym)  

               rowerową w Szkole Podstawowej Nr 310  im. Michała Byliny w Warszawie,  

               który dostępny jest na stronie internetowej szkoły w zakładce „ po lekcjach –  

               karta rowerowa” i przyjmuje do wiadomości zawarte w nim procedury, 
 

5) – że ____________________________________na  przetwarzanie moich danych osobowych  
        (wyrażam zgodę – wpisujemy czytelnie pismem odręcznym) 

   oraz danych mojego dziecka – wyłącznie dla potrzeb związanych z uzyskaniem przez moje   

   dziecko karty rowerowej ,  zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych   

   osobowych ( Dziennik Ustaw z 2016r. poz. 922 z późniejszymi zmianami). 

 

 
                                                                  __________________________________________________________ 
                                                               (własnoręczny czytelny podpis rodzica składającego niniejsze oświadczenia )  

 
 
   POUCZENIE 
 

1) karta rowerowa wydawana jest przez dyrektora szkoły nieodpłatnie,   

2) przystąpienie do egzaminu jest dobrowolne i nie ma wpływu na ocenę z techniki, 

3) dziecko w dniu przystąpienia do egzaminu musi mieć ukończone 10 /dziesięć / lat.   

 

          
 


