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Załącznik Nr 2 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 STANU TECHNICZNEGO ROWERU ORAZ AKTUALNEGO STANU 

ZDROWIA DZIECKA PRZYSTĘPUJĄCEGO DO EGZAMINU PRAKTYCZNEGO                       

NA KARTĘ ROWEROWĄ  LUB DO NAUKI JAZDY ROWEREM 

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    o ś w i a d c z a m , że : 

I. dostarczony przeze mnie rower marki ………………………………………………………..…………………………………………………..……………., na  którym moje dziecko  

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

       przystąpi do egzaminu praktycznego na kartę rowerową  
 

jest w pełni sprawny technicznie i posiada niezbędne wyposażenie przewidziane przez prawo                            
o ruchu drogowym, a zatem posiada sprawnie działający hamulec, dzwonek, światła ( koloru białego                         

i czerwonego – ciągłe lub migające ) i biorę pełną odpowiedzialność na wypadek gdyby dziecko uległo 
wypadkowi z przyczyn technicznych roweru, który osobiście dostarczyłem do szkoły. 

 

II.  stan zdrowia mojego dziecka  

_________________________________________________________________________ 
(imię i nazwisko dziecka (ucznia)  – wpisujemy czytelnie pismem odręcznym drukowanym) 

jest dobry i wyrażam zgodę na przystąpienie do egzaminu praktycznego na kartę rowerową                            

i biorę za to pełną odpowiedzialność, albowiem nie ma jakichkolwiek przeciwwskazań 

zdrowotnych, aby moje dziecko nie mogło poruszać się rowerem – uczestniczyć w egzaminie. 
 

                                                                __________________________________________________________ 
                                                               (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.     


