
Formularz i zgody na wycieczki w ramach projektu „WAKACJE 2022” 
 

……………………………………  
/Imię i nazwisko rodzica/opiekuna/ 

 

…………………………………….  
/Adres/ 

 

…………………………………….. 
/nr tel. do rodzica/opiekuna/ 

 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na uczestnictwo mojego dziecka (imię i nazwisko, wiek) 

 

…………………………………............................................... w zajęciach stacjonarnych w ramach projektu 

„Wakacje 2022” organizowanym przez Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku w dniach 

28.06.2022 r. –08.07.2022 r. 

 
……………………………...………………………… 

Data i podpis opiekuna prawnego dziecka 

 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam* zgody na uczestnictwo mojego dziecka (imię i nazwisko, wiek) 

 

…………………………………............................................... w wycieczkach: 

 

 do Lolly Polly, ul. Słowackiego 22, 32-640 Zator na warsztaty z Krówki Zatorskiej oraz lody 

w kawiarni w dniu 29.06.2022 r. (w godz. 9.00 do ok. 12.30). 

 
……………………………...………………………… 

Data i podpis opiekuna prawnego dziecka 

 

 do Zatorlandu, ul. Parkowa 7, 32-640 Zator, w dniu 30.06.2022 r. (8.30 do ok. 15.00). W planie 

zwiedzanie z przewodnikiem Parku Owadów, spacer i zabawa oraz dłuższa przerwa na posiłek. 

 

 
……………………………...………………………… 

Data i podpis opiekuna prawnego dziecka 

 

 do Apilandii. Interaktywnego Centrum Pszczelarstwa, ul. Słowackiego 22, 32-640 Zator na 

warsztaty i zwiedzanie dniu 04.07.2022 r. (w godz. 8.00 do ok. 12.30). 
……………………………...………………………… 

Data i podpis opiekuna prawnego dziecka 

 

 

 do kina Planet Cinema na film „Minionki: wejście Gru”, ul. Słowackiego 22, 32-600 Oświęcim 

w dniu 07.07.2022 r. (w godz. 9.30 do ok. 12.30). 
.……………………………………………………….  

Data i czytelny podpis opiekuna prawnego 

 

Oświadczenia 
 

1. Oświadczam, że zapoznałem/łam się i akceptuję regulamin uczestnictwa w projekcie „Wakacje 2022”. 

2. Oświadczam, że moje dziecko nie ma przeciwskazań zdrowotnych do udziału w ww. wycieczce. 
3. W razie wypadku i choroby podczas wycieczki wyrażam zgodę na udzielenie pomocy medycznej i leczenie ambulatoryjnej. 

4. Biorę odpowiedzialność za dojście dziecka na miejsce zbiórki i jego powrót do domu. 

5. Biorę odpowiedzialność finansową za szkody materialne wyrządzone przez moje dziecko w trakcie trwania wycieczki wynikające 
z nieprzestrzegania regulaminu. 

 

Uwagi dotyczące stanu zdrowia dziecka (istotne informacje o chorobach, na jakie cierpi dziecko, lekach, alergiach i uczuleniach)  
 

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

 
 

 ……………………………...………………………… 
Data i podpis rodzica /opiekuna prawnego dziecka 

 



1. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia UE z dnia 27 kwietnia 2016 roku: 

 

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego małoletniego dziecka podanych w formularzu na 

potrzeby uczestnictwa w projekcie „Wakacje 2022” organizowanym przez Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa 

i Sportu w Osieku.  

 

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych w formularzu jako rodzica lub opiekuna 

prawnego małoletniego dziecka w celu kontaktu ze mną w związku z uczestnictwem dziecka w organizowanym projekcie 

„Wakacje 2022” przez Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku.  
* niewłaściwe skreślić 

 
……………………………...………………………… 

Data i podpis rodzica /opiekuna prawnego dziecka 

 

 
2. Zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tj. Dz. U. 

2017 r, poz. 880 z późn. zm.): 

 

        Wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie wizerunku mojego dziecka w formie fotografii analogowej i cyfrowej 

podczas uczestnictwa w projekcie „Wakacji 2022” oraz rozpowszechnienie go bez ograniczeń terytorialnych i czasowych 

wyłącznie na stronie www.kulturaosiek.pl oraz w materiałach informacyjnych, lokalnej gazecie „Echa Osieka” i stronie 

FB – GCKCiS w Osieku w celu promowania uczestników oraz budowania pozytywnego wizerunku i działalności 

GCKCiS w Osieku. 
* niewłaściwe skreślić 

 
……………………………...………………………… 

Data i podpis rodzica / opiekuna prawnego dziecka 

 

 
Klauzula informacyjna: 

 

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia UE z dnia 27 kwietnia 2016r. informujemy, iż: 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku  

 reprezentowane przez Dyrektora z siedzibą przy ul. Głównej 94, 32-608 Osiek. Kontakt do Administratora tel. +48 (33) 

4841888 lub email: centrumkultury@osiek.pl 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych to: iod@kultura.osiek.pl 

Dane osobowe przetwarzane będą w celu: uczestnictwa w zajęciach zgodnie z wyrażoną zgodą zgodnie z art. 6 ust.1a 

RODO oraz promocji i realizacji zadań statutowych GCKCiS w Osieku. 

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów 

prawa. 

Dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z realizacją zadań związanych z organizacją projektu i po jego 

zakończeniu zgodnie z obowiązkami prawnymi nałożonymi na Administratora, a w przypadku wyrażenia zgody do czasu 

jej wycofania. 

Każdy ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych. 

Każdej osobie, której dane przetwarzane są podstawie wyrażonej zgody przysługuje prawo wycofania tej zgody w 

dowolnym momencie w formie pisemnej przesłanej na adres e-mail Administratora lub za pośrednictwem poczty 

tradycyjnej na adres siedziby Administratora lub jej złożenie osobiście w siedzibie Administratora. 
Każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową udziału w 

projekcie lub odmową realizacji działań w GCKCiS w Osieku. 

 

 
………….……………………………………………………….  

Data i czytelny podpis opiekuna prawnego 

 

 
 

Kwota do zapłaty 

135 zł   

Lolly Polly, Zator 

37 zł 

Zatorland, Zator 

55 zł 

Apilandia, Klecza Dolna 

29 zł 

Planet Cinema, Oświęcim 

14 zł 

     

 
 

 
Data i podpis pracownika przyjmującego ………………………………………………………….. 

 

 

http://www.kulturaosiek.pl/
mailto:iod@kultura.osiek.pl

