
Formularz zgłoszenia dziecka na zajęcia wakacyjne 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Trzydniku Dużym 

 
 
 
 
Nazwa zajęć:   ZAJĘCIA WAKACYJNE 
 
Miejsce zajęć:  GMINNY OŚRODEK KULTURY W TRZYDNIKU DUŻYM 
 
Termin zajęć:   01 - 04.08.2022 
 
 
 
Część I    
DANE OSOBOWE UCZESTNIKA ZAJĘĆ 
 
Dane uczestnika 
 
 
 
 

Imię i nazwisko  
Wiek  
PESEL  
Miejscowość  

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 Stopień pokrewieństwa Telefon kontaktowy 
   
   
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
Informacja o działaniach promocyjnych GOK w Trzydniku Dużym 

 
GOK 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 GOK 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 GOK 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 GOK 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  

GOK 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) 

 
 



Regulamin udziału w zajęciach wakacyjnych w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Trzydniku Dużym 

 
 
 

 
Opiekunowie - instruktorzy Gminnego Ośrodka Kultury w Trzydniku Dużym podczas trwania 
zajęć wakacyjnych dokładają wszelkich starań, by stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki do 
wypoczynku, umożliwić im aktywne uczestnictwo w zaplanowanych zajęciach i życiu grupy oraz 
zorganizować czas wolny w sposób przyjemny i pożyteczny. 

 
 
 

1. Organizatorem zajęć wakacyjnych jest Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym. 
2. Zajęcia wakacyjne odbywają się na terenie GOK w Trzydniku Dużym, Trzydnik Duży 3, 23-

230 Trzydnik Duży oraz w miejscach przewidzianych w planach wycieczek.  
3. W zajęciach mogą wziąć udział dzieci w wieku 6 - 14 lat, które wcześniej zostaną zapisane na 

listę przez swoich rodziców/prawnych opiekunów.  
4. Termin zapisów na zajęcia wakacyjne od 4.07.2022 do 25.07.2022 w godzinach: 8:00 - 16:00 

w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Trzydniku Dużym, Trzydnik Duży 3, 23-230 
Trzydnik Duży.  

5. Termin zajęć: 01.08 - 04.08.2022 r. 
6. Uczestnictwo w zajęciach wakacyjnych jest bezpłatne.  
7. Aby zajęcia wakacyjne odbyły się, minimalna ilość uczestników musi wynosić 10 osób. 

Maksymalna ilość uczestników - 25 osób. 
8. O uczestnictwie w zajęciach decyduje kolejność zapisów. 
9. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach wakacyjnych jest wypełnienie Formularza zgłoszenia 

dziecka na zajęcia wakacyjne Gminnym Ośrodku Kultury w Trzydniku Dużym (Załącznik Nr 
1 do niniejszego Regulaminu) oraz zaakceptowanie warunków Formularza i warunków 
niniejszego Regulaminu. 

10. Wakacje odbywają się w jednotygodniowym turnusie od poniedziałku do czwartku w godz. 
9.00 - 13.00. GOK zapewnia w tych dniach opiekę nad dziećmi w godzinach zajęć, 
rodzić/prawny opiekun powinien w te dni przyprowadzić dziecko na wskazaną godzinę, tj. o 
9.00 i odebrać je bezpośrednio po zajęciach o godz. 13.00. 

11. Rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest do punktualnego przyprowadzania i odbierania 
dziecka z GOK w Trzydniku Dużym. 

12. Rodzic/prawny opiekun może przyprowadzić dziecko na zajęcia 15 minut przed ich 
rozpoczęciem. Instruktorzy oraz GOK nie biorą odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka 
przyprowadzonego wcześniej niż 15 minut przed rozpoczęciem zajęć. 

13. Po zakończeniu zajęć należy odebrać dziecko bezpośrednio po ich zakończeniu. Instruktorzy 
oraz GOK nie biorą odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka po 15 minutach od 
zakończenia zajęć. 

14. Dziecko może być odebrane z zajęć jedynie przez osoby upoważnione w Formularzu 
zgłoszeniowym. 

15. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione przez uczestników podczas zajęć oraz za 
zniszczenia rzeczy należących do dzieci, dokonanych przez innych uczestników.  

16. Zachęcamy do tego, aby nie przynosić na zajęcia cennych urządzeń, np. telefonów 
komórkowych, tabletów, odtwarzaczy muzyki itp. 

17. Uczestnik zajęć wakacyjnych zobowiązany jest brać udział we wszystkich organizowanych 
zajęciach oraz stosować się do poleceń wychowawców.  

18. Uczestnik zajęć ma bezwzględny obowiązek stosowania się do poleceń instruktorów. 
19. Uczestnik zajęć wakacyjnych bez wiedzy opiekuna nie może opuszczać budynku GOK.  
20. Na zajęciach wakacyjnych obowiązuje bezwzględny zakaz: palenia papierosów, picia 

alkoholu, zażywania środków psychotropowych. Dotyczy to uczestników, instruktorów i 
opiekunów, a także rodziców uczestniczących w zajęciach i wycieczkach. 

21. Uczestnik zajęć jest zobowiązany do przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów 
prawa oraz wszelkich regulaminów w miejscach pobytu. 



22. Rodzic uczestnika zajęciach wakacyjnych w GOK wyraża zgodę na wykonywanie zdjęć i 
filmów jego dziecka oraz zamieszczanie tych materiałów przez organizatora na stronie 
internetowej GOK i Facebook oraz w mediach promujących działalność Gminnego Ośrodka 
Kultury w Trzydniku Dużym.  

23. Organizator zastrzega sobie prawo do utworzenia tzw. listy rezerwowej w przypadku dużej 
ilość chętnych do udziału w zajęciach. W przypadku rezygnacji lub nieobecności któregoś z 
uczestników udział w zajęciach weźmie pierwsza osoba z listy rezerwowej. 

24. Samowolne oddalenie się uczestników od opiekunów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie, 
nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane upomnieniem, a w ostateczności wykluczeniem 
uczestnika z udziału w zajęciach wakacyjnych. 

25. Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym pokrywa koszty organizacji warsztatów, 
zakupu materiałów dydaktycznych i plastycznych, poczęstunku oraz ubezpieczenia podczas 
wycieczek wyjazdowych. 

26. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich uczestników zajęć wakacyjnych, 
których rodzice/prawni opiekunowie wyrażą zgodę na uczestnictwo poprzez wypełnienie i 
dostarczenie do organizatora Formularza zgłoszeniowego. 

27. Zgłoszenie udziału dziecka w zajęciach wakacyjnych jest równoznaczne z akceptacją 
niniejszego Regulaminu oraz „Procedury bezpieczeństwa w GOK w Trzydniku Dużym w 
okresie zagrożenia pandemicznego COVID-19”. 

28. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji niniejszego Regulaminu. 
 


