
Formularz zgłoszenia dziecka na ferie zimowe 2022 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Trzydniku Dużym 

 
 
Nazwa zajęć:  Ferie zimowe 
Miejsce zajęć:  Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym 
Termin zajęć:  14 – 18 lutego 2022 r. 
Godziny zajęć:  9:00 - 13:00 
 
 
CZĘĄŚĆ I    
DANE OSOBOWE UCZESTNIKA ZAJĘĆ 
 
Dane uczestnika Imię i nazwisko  

Wiek  
PESEL  

Dane kontaktowe 
rodzica/opiekuna 
prawnego 

Imię i nazwisko 
rodzica/opiekuna 
prawnego 

 

Telefon kontaktowy  
Uwagi (alergie, problemy 
zdrowotne itp.) 

 

 
 
 
OSOBY UPOWAŻNIONE DO ODEBRANIA DZIECKA PO ZAJĘCIACH 
Imię i nazwisko Telefon kontaktowy 
  
  
 
 

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

 
 
 
CZĘŚĆ II 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA 
 
Ja, niżej podpisany/podpisana oświadczam, że: 

1. Zapoznałam/zapoznałem się z Procedurą bezpieczeństwa obowiązującą w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Trzydniku Dużym w stanie epidemicznym.  

2. Moje dziecko nie jest poddane kwarantannie, izolacji (osoba chora na COVID-19), ani 
też zakażone SARAS COV-2. 

3. W przypadku wystąpienia u mojego dziecka gorączki lub innych objawów 
wskazujących na chorobę nie będzie ono uczestniczyło w zajęciach w GOK w 
Trzydniku Dużym. 



4. Będę ściśle przestrzegała/przestrzegał wszelkich regulaminów i zaleceń mających na 
celu bezpieczeństwo zdrowotne mojego dziecka i pracowników Gminnego Ośrodka 
Kultury w Trzydniku Dużym 

5. W przypadku wystąpienia u mojego dziecka niepokojących objawów chorobowych 
wyrażam zgodę na pomiar temperatury mojego dziecka uczestniczącego w zajęciach 
w GOK w Trzydniku Dużym.  

6. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadoma/świadomy, że podczas pobytu mojego 
dziecka na terenie Gminnego Ośrodka Kultury w Trzydniku Dużym, pomimo 
stosowanych w nim procedur oraz stosowania środków ochronnych, może dojść do 
zakażenia 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 mojego dziecka w stosunku do Gminnego Ośrodka 
Kultury w Trzydniku Dużym. 

 
 

 
...………………………………..……………………...………………..………………… 
 (data, czytelny podpisy rodzica/prawnego opiekuna) 

 
 
 
 
CZĘŚĆ III 
OŚWIADCZENIA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO*, W TYM 
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I 
WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA 
 

 
Informacja o działaniach promocyjnych 

Gminnego Ośrodka Kultury w Trzydniku Dużym 
 

Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym informuje o swojej działalności podejmując 
aktywne działania promocyjne. W tym celu prowadzi, m.in. tablice informacyjne, stronę 
internetową, facebook. W zasobach tych publikuje informacje o najważniejszych 
wydarzeniach, przedsięwzięciach, sukcesach członków  społeczności, w tym Wychowanków. 
Rozpowszechniane są tylko te informacje, które stawiają Gminny Ośrodek Kultury w 
Trzydniku Dużym i Wychowanków w dobrym świetle. Wzbogaca się je zdjęciami i 
ewentualnie nagraniami filmowymi, które zostały wykonane w czasie uroczystości, 
wydarzeń, zajęć artystycznych. Administrator danych Gminnego Ośrodka Kultury w 
Trzydniku Dużym szanując i przestrzegając prawa* Wychowanków i ich Rodzin, serdecznie 
prosi o podjęcie decyzji dotyczącej rozpowszechniania informacji nt. Państwa dziecka w 
celach promocji Gminnego Ośrodka Kultury w Trzydniku Dużym. 

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane RODO). 

* Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  

 



Klauzula zgody na rozpowszechnianie informacji na temat dziecka, 
w tym wykorzystanie jego wizerunku w celu budowania pozytywnego wizerunku  

Gminnego Ośrodka Kultury w Trzydniku Dużym 
 

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 wydarzeń, przedsięwzięć w których będzie brało udział,  informacji 
o jego sukcesach, w tym także wizerunku mojego dziecka (tj. fotografii, nagrań), na którym 
będzie możliwa identyfikacja mojego dziecka. 
 
Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu budowania pozytywnego wizerunku i promocji 
Gminnego Ośrodka Kultury w Trzydniku Dużym w przestrzeni publicznej i w mediach. 
 
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 sukcesach, 
wydarzeniach, w których brało ono udział. 
 

 
 

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

 

 

 

 

Wyrażam zgodę na korzystanie z mojego prywatnego numeru telefonu w celu sprawnego 
kontaktu ze mną w sprawach mojego dziecka. 

 
 

..…………………………...………………..………………… 
(data czytelne podpisy rodzica/prawnego opiekuna) 


