
REGULAMIN ZAJĘĆ FERYJNYCH 2022 

 

1. Zobowiązuje się rodziców/ opiekunów do przyprowadzania dzieci zdrowych – w 

przypadku stwierdzenia niepokojących objawów osoba przyjmująca ma prawo nie 

przyjąć dziecka pod opiekę.W zajęciach i wyjazdach uczęszczać mogą wyłącznie 

dzieci zdrowe. 

2. Zobowiązuję się rodziców/ opiekunów do natychmiastowego poinformowania 

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Przedmościu w przypadku zaobserwowania 

objawów chorobowych u dziecka (objawy typowe dla COVID-19), nałożenia 

kwarantanny domowej lub nadzoru epidemiologicznego. 

3. Opiekunowie i uczestnicy półkolonii podczas zajęć w wewnątrz oraz podczas 

transportu mają obowiązek zakładać maseczek. 

4. Przy wejściu na salę dzieci mają dezynfekowane dłonie. 

5. Uczestnik ma obowiązek informowania instruktora zajęć o każdorazowym nawet 

krótkotrwałym oddaleniu się.  

6. Zabronione jest samowolne oddalenie się z terenu organizowanych zajęć. 

7. Dzieci przebywające na zajęciach zostają zapoznane z zasadami BHP przez 

instruktora zajęć.  

8. Dzieci mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie świetlicy.   

9. Za zaginione telefony i inne urządzenia techniczne przyniesione z domu nie ponosimy 

odpowiedzialności.  

10. W przypadku złego samopoczucia uczestnik ma obowiązek niezwłocznie powiadomić 

instruktora zajęć. 

11. Rodzice i opiekunowie zobowiązują się dopilnować aby dziecko pojawiło się na 

zajęciach oraz zapewnić dziecku opiekę w trakcie drogi do GOK-u przed zajęciami  

i z powrotem po   zajęciach.    

12. Uczestnik nie ma prawa wykonywać jakichkolwiek ćwiczeń pod nieobecność 

prowadzącego, 

13. Uczestnik i opiekun przyjmuje do wiadomości, że udział w zajęciach ruchowych  

wiąże się z ryzykiem kontuzji czy innych uszkodzeń ciała 

14. GOK w Przedmościu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za kontuzje czy uszczerbek 

na zdrowiu powstały z przyczyn niezawinionych przez GOK w Przedmościu 

15. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do poinformowania pisemnie instruktora  

o odbiorze dziecka z zajęć lub samodzielnym jego powrocie.  
  

 

data ……………………………… 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA ZAJĘCIA/WYJAZDY FERYJNE 

od 31 stycznia do 11 lutego 2022 r. 

 

Imię i nazwisko dziecka …………………………………………………………..……………………. 

Wiek ……………………………………………………………………………………….……...…… 

Adres zamieszkania …………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego …………………………………….………….……… 

nr telefonu ………………………………………………………………………...............…………… 

Oświadczam, iż zapoznałem/am się z Regulaminem uczestnictwa mojego dziecka  

w zajęciach Półkolonijnych, organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Przedmościu. 

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

  data i czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego 

 

 



 

 
 

ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Gminny Ośrodek Kultury w   Przedmościu wizerunku  

mojego dziecka …………………………………………………………………………………  

                                                             (imię i nazwisko dziecka) 

do promowania działań związanych z działalnością GOK-u w Przedmościu poprzez upowszechnianie 

zdjęć oraz materiałów filmowych zarejestrowanych podczas realizacji zajęć w czasie trwania 

półkolonii w mediach tj. na stronie internetowej GOK-u, facebooku GOK-u. Jednocześnie przyjmuję 

do wiadomości, że wizerunek mojego dziecka będzie wykorzystywany wyłącznie w celu promocji 

placówki i nie będzie naruszał godności mojego dziecka. 

………………………………………………………                

                                                                          czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego 

 

 

ZGODA NA MIERZENIE TEMPERATURY 

Wyrażam zgodę na wykonanie pomiarów temperatury ciała mojego dziecka w razie zaistnienia takiej 

potrzeby. 

 

……………………………………………………………… 

czytelny podpis rodzica/opiekuna 

 

W związku z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(RODO), informujemy Panią/Pana, że: 

1. Administratorem danych osobowych Pana/Pani i dziecka jest Gminny Ośrodek Kultury  

w Przedmościu 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: e- mail: iodags@iodags.pl.  

3. Dane osobowe Pani/Pana i  dziecka będą przetwarzane w celu uczestnictwa dziecka w 

półkolonii na podstawie udzielonej zgody 

4. Dane przechowywane będą przez okres uczestnictwa dziecka w zajęciach lub do czasu 

wycofania zgody. Jednak techniczne aspekty działania Internetu nie zapewniają 100% możliwości 

całkowitego usunięcia razumieszczonych danych, które mogą zostać zarchiwizowane przez serwisy 

takie jak google.com czyweb.archive.org; 

5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie 

zawieranych umów powierzenia oraz uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych swoich i dziecka, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. 

7. Ma Pani/Pan prawo do wycofania wyrażonej zgody. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie 

będzie miało wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. 

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane 

profilowaniu. 

9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie może skutkować brakiem 

możliwości udziału dziecka w zajęciach 


