
 

 

DANE RODZICA (opiekuna prawnego) 

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………………………… 

Telefon kontaktowy rodzica (opiekuna prawnego) ……………………………………………………… 

                                                                                                                                                                     

 

DEKLARACJA 
UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH WAKACYJNYCH 2020 r. 

W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ……………………………………… 

 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka 

 

1. Imię i nazwisko dziecka: ……………………………………………………………….. 

2. Data urodzenia: …………………………………………………………………………….. 

3. PESEL: ……………………………………………………………………………………………. 

4.  Adres zamieszkania: …………………………………………………………………….. 

 

w zajęciach wakacyjnych 

 

I turnus  03.07.2020 – 07.07.2020 

II turnus  10.07.2020 – 14.07.2020 

 

REGULAMIN: 

1. Każde dziecko zobowiązane jest do przestrzegania zasad zachowania się zgodnych z ogólnie przyjętymi 

normami oraz wymogami stawianymi przez osobę prowadzącą. 

2. GOK odpowiada za bezpieczeństwo dziecka tylko w czasie zajęć, natomiast nie ponosi odpowiedzialności 

za nie przed i po zakończeniu zajęć, a także w przypadku samowolnego ich opuszczenia. 

3. GOK zastrzega sobie prawo do zmiany prowadzącego zajęcia. 

4. Podstawa do skreślenia dziecka z listy zajęć mogą być: 

- naruszenie zasad zachowania i wymagań stawianych przez prowadzącego 

5. Prace plastyczne, ceramiczne, fotograficzne itp. powstałe w trakcie zajęć są własnością GOK, a o ich 

przeznaczeniu decyduje prowadzący zajęcia. 

6. Przekazuję na rzecz GOK autorskie prawa majątkowe do prac wykonanych przez moje dziecko na zajęciach 

plastycznych, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 04.02.1994 r., 

o prawach autorskich i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z późniejszymi 

zmianami- w kraju i zagranicą). 

7. Oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka pozwala na udział w zajęciach. 

8. Oświadczam, że wyrażam zgodę na dokonanie zapisu fotograficznego i filmowego z udziałem mojego dziecka 

w celu niekomercyjnego wykorzystania w materiałach informacyjno – promocyjny GOK w Długołęce. 

9. Biorę odpowiedzialność finansową za spowodowane przez moje dziecko szkody materialne wyrządzone 

w trakcie trwania zajęć. 

10. Zgadzam się na fotografowanie oraz przetwarzanie moich danych osobowych i danych osobowych mojego 

dziecka przez GOK w Długołęce i korzystanie z nich w celach związanych z działalnością edukacyjna 

i kulturalną. Wiem, że mam prawo do wglądu i poprawienia tych danych zgodnie z ustawą z dnia 

29.08.1997 (Dz.U. z  97 Nr 133, poz. 883). 

11. Rodzice/Opiekunowie zapoznali się z polityka sanitarną na czas epidemii COVID-19 dla placówki 

12. „Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 

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), informuje Pana/Panią, że: 

 

 



Administratorem przetwarzanych Pana/ Pani danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w 

Długołęce ul. Wiejska 23. 

13. Informujemy, że Państwa dane przetwarzane są tylko w konkretnych i prawnie uzasadnionych celach. Dane 

przetwarzane są w ramach obowiązków wynikających z odpowiednich przepisów prawa, jakie ciążą na 

Gminnym Ośrodku Kultury z siedzibą w Długołęce. Celem przetwarzania danych jest wykonywanie 

podstawowych zadań ustawowych i statutowych instytucji (m.in. organizacja imprez, zajęć, warsztatów, 

wycieczek, etc.). 

 

 

Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości i stosowania powyższy regulamin. 

 

 

 

 

 

 

 

         ………………………………                                                                            ………………………………………….. 
             data                                                                                                                                                               podpis rodzica/ opiekuna 


