
 

…………………………………….. 
miejscowość i data  

 

 

 

Deklaracja udziału w wycieczce 

(osoba niepełnoletnia) 

 

UWAGA! 

Każdy uczestnik wycieczki ma obowiązek posiadania maseczki ochronnej  

i przestrzegania zaleceń reżimu sanitarnego! 

 

 

 

 

Ja niżej podpisany/a ……………………………………………………………………………………. 
                    (imię i nazwisko) 

 

deklaruję chęć wyjazdu mojego dziecka ……………………………………………………………… 

                                                       (imię i nazwisko dziecka) 

 

zorganizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym w dniu ………….……………  

 

Wyjazd i zbiórka …………………………………………………..……. o godzinie …………………..  

 

 

Informuję, że znany jest mi regulamin, program wyjazdu, miejsce i czas zbiórki oraz miejsce i czas 

powrotu.  
 

Zadeklarowanie uczestnictwa w wycieczce jest jednoznaczne z obowiązkiem uiszczenia opłaty w 

formie gotówki u kierownika wycieczki. 
 

Uczestnicy, którzy zadeklarowali udział w wycieczce nie mają możliwości wycofania deklaracji.  

 

 

 

Dane osobowe uczestnika wycieczki:   

Adres zamieszkania ………………………………………………………...……………………………   

Data urodzenia …………………………………………………………………………………..……… 

PESEL ……………………………………………………………………………...……………………. 

Numer kontaktowy …………………………………………………………………………..………….. 

Nazwisko i imię, numer telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sytuacjach zagrożenia życia 

uczestnika wycieczki …………………………………………………..………………………………..   

Inne ważne uwagi dotyczące stanu zdrowia uczestnika wycieczki ……………………..………………  

 

 



Oświadczenie 

 

Oświadczam, że jestem świadomy/a pełnej odpowiedzialności wynikającej z udziału mojego dziecka 

w wycieczce organizowanej przez Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym w czasie trwania 

epidemii COVID-19.  

 

Oświadczam, że znam obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej procedury postępowania w 

okresie epidemii COVID-19.  

 

Oświadczam, że jestem świadomy/a, że podczas wycieczki organizowanej przez Gminny Ośrodek 

Kultury w Trzydniku Dużym, pomimo stosowanych procedur bezpieczeństwa oraz stosowania 

środków ochronnych, może dojść do zakażenia mojego dziecka koronawirusem SARS-CoV-2, a także 

przeniesienia zakażenia na inne osoby, w tym członków najbliższej rodziny i nie będę rościć pretensji 

o przyczynienie się do zakażenia w stosunku do Gminnego Ośrodka Kultury w Trzydniku Dużym. 

 

Oświadczam, że moje dziecko jest w pełni zdrowe i ani ono ani nikt z członków rodziny nie jest 

poddane kwarantannie, izolacji i nie jest zakażone SARS-CoV-2. 

 

Oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka pozwala na podróż autokarem i w razie konieczności 

pozwalam na: 

 pomiar temperatury; 

 udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej; 

 podanie niezbędnych leków. 

 

Oświadczam, że w przypadku wystąpienia u mojego dziecka niepokojących objawów chorobowych, 

wyrażamy zgodę na telefoniczny kontakt na wskazany w deklaracji numer telefonu. 

 

 

 

Klauzula zgody  

na rozpowszechnianie informacji, w tym wykorzystanie wizerunku mojego dziecka 

 
Ja rodzic/opiekun prawny uprawniony do składania oświadczeń dotyczących mojego dziecka: 

 

………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko dziecka) 

zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyrażam zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych mojego dziecka do celów: 

 Promocyjnych wycieczki, w której będzie brało udział moje dziecko, w tym także wizerunku mojego 

dziecka utrwalonego na zdjęciach i nagraniach, na których będzie możliwa identyfikacja wizerunku 

mojego dziecka. Dane będą przetwarzane w celu budowania pozytywnego wizerunku i promocji 

Gminnego Ośrodka Kultury w Trzydniku Dużym w przestrzeni publicznej i w mediach. 

 W przypadku zachorowania - przekazania odpowiednim służbom prowadzącym niezbędne czynności 

związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19. 

 

Przyjmuję do wiadomości, że mam prawo wycofać powyższą zgodę w dowolnym momencie poprzez złożenie  

pisemnego oświadczenia. Dane będą mogły być przetwarzane do czasu wycofania zgody. Brak zgody będzie 

skutkował pominięciem informacji dotyczących mojego dziecka w podanych informacjach o wycieczce, w 

której brało ono udział. 
 

 

………………………….. 
 (czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna) 


