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Załącznik nr 1 do Regulaminu półkolonii  

ZGODA RODZICÓW NA UDZIAŁ DZIECKA W ZAJĘCIACH  – WAKACJE 2020 

Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki ………………………………...................  

w półkolonii w dniach …………………………………………………turnus nr ……………. 

oraz  zobowiązuję się do zapewnienia bezpieczeństwa dziecka w drodze na zajęcia oraz terminowy 

odbiór i bezpieczne odprowadzenie po zajęciach. 

Pesel dziecka to ………………………………………………….   

Jednocześnie informuję, że syn/córka: 

 Choruje/nie choruje* na przewlekłe choroby …………………………………………………  

 Zażywa/nie zażywa* na stałe leki ………………………………………………….………… 

 Nie jest uczulony(a)/ jest uczulony(a)*na  …………………………………………………....  

 Dobrze/źle*znosi jazdę autokarem ……………………………………………………………  

 Adres zamieszkania, email, telefon kontaktowy rodziców …………………………………… 

  …………..…………………………………………………………………………………….... 

……………………………………………………………………………………………………  

 OŚWIADCZENIE RODZICÓW I INFORMACJE  

1. Oświadczam, że dziecko posiada ubezpieczanie od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

2. Oświadczam, że wyrażam zgodę na codzienny pomiar temperatury ciała mojego dziecka 

termometrem bezdotykowym. 

3. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zabiegów lub 

operacji w stanach zagrażających życiu lub zdrowiu mojego dziecka podczas trwania półkolonii. 

4. Oświadczam, że w chwili obecnej nie znam przeciwskazań zdrowotnych do udziału  mojego 

dziecka w półkolonii, której program poznałem.  

5. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem półkolonii  

6. Osoby upoważnione do odbioru dziecka z półkolonii to: (imię nazwisko kontakt telefoniczny)  

1) …………………………………………………………… 

2) …………………………………………………………… 

7. Wyrażam/ nie wyrażam/ zgodę na samodzielny powrót dziecka do domu i biorę odpowiedzialność 

za jego zdrowie i życie w czasie drogi powrotnej 

Na życzenie klienta wystawiamy faktury. Faktury wystawiamy nie później niż w terminie 3 

miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część 

zapłaty. Podstawą wystawienia faktury jest paragon fiskalny. 

 

………………………....... ……………..………………………  

(Miejscowość, data) (czytelny podpis rodzica/opiekuna) 

*niepotrzebne skreślić 
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Klauzula informacyjna RODO (dla rodziców/opiekunów prawnych) 

 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku 

(RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

 i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO)- 

informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych dziecka  jest Gminny 
Ośrodek Kultury i Sportu w Wielkiej Wsi (dalej: GOKiS)z siedzibą: ul. Krakowska 53; 32-089 Wielka 
Wieś. 
Kontakt z GOKiS – tel.: 12 419-19-21; e-mail: gokis@wielka-wies.pl 
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w GOKiS jest:  Agnieszka Madoń  
e-mail: madon.rodo@gmail.com  

2. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe dziecka przetwarzane będą w celu wykonanie zadania 
realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 
administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) oraz na podstawie wyrażonej zgody  (art. 6 ust. 1 lit. a 
RODO). 

3. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych 
osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz na podstawie umów powierzenia (na 
zasadzie współpracy). 

4. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe dziecka nie będą przekazywane do państw trzecich, tj. 
spoza UE. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych 
powyżej celów przetwarzania lub do czasu cofnięcia zgody. 

6. Ma Pan/ Pani prawo: dostępu do danych swoich i swojego dziecka (na podstawie art. 15 RODO),do 
sprostowania danych (na podstawie art. 16 RODO), do usunięcia danych („prawo do bycia 
zapomnianym”) (na podstawie art. 17 RODO), do ograniczenia przetwarzania (na podstawie art. 18 
RODO), do przenoszenia danych (na podstawie art. 20 RODO), do sprzeciwu (na podstawie art. 21 
RODO) 

7. W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 
1 lit.  
a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody w dowolnym 
momencie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego 
dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody. 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału dziecka  
w konkursie.  

10. Wyrażenie zgody na udział dziecka w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu danego 
konkursu. 

 
 
 
 

………………………………….      ………………………………………………………          
miejscowość i data                czytelny podpis   rodzica  

lub prawnego opiekuna  
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OŚWIADCZENIE – ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka 

………………………………………………………………………………………. 

(imię i nazwisko dziecka)  

przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wielkiej Wsi, w celu: 

• realizacji półkolonii sportowo-rekreacyjnych przez  Ośrodek,  

• promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku Ośrodka, w szczególności poprzez 

zamieszczanie informacji, zdjęć lub filmików na stronie internetowej oraz innych profilach 

internetowych zarządzanych przez Ośrodek  oraz w mediach (prasa, serwisy internetowe), 

• wydawania wszelkiego rodzaju publikacji przygotowanych przez Ośrodek 

 

…….…..……………………………………………………… 

                                   Miejscowość, data i Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

Obowiązkowe codzienne wyposażenie każdego dziecka 

1. Codziennie świeża maseczka ochronna 

2. Buty sportowe na zmianę 

3. Czapeczka z daszkiem 

4. Ubranie zastępcze (koszulka spodenki skarpety) 

5. Bluza/kurtka sportowa w razie niespodziewanej zmiany pogody 

Zapoznałem się: 

 

………..……………………………………………………………… 

Miejscowość, data i Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

 

 

 

 


