
Karta Uczestnika ferii zimowych 2020-02-10 

  WNIOSEK RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O SKIEROWANIE DZIECKA NA FERIE ZIMOWE 

 

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

2. Data i miejsce urodzenia ……………………………………………………………….. 

3. Pesel ……………………………………………………………………………………. 

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

5. Tel. kontaktowy rodzica/opiekuna  …….………………………(matka)…………………………..(ojciec) 

 Zobowiązujemy się, że:* 

o będę osobiście przyprowadzad i odbierad dziecko, 

o wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka do domu, 

o dziecko będzie przyprowadzad i odbierad osoba upoważniona – ……………………………………………….. 

 

 

 

                                                                                                   ……..……………….………………..  

 (*prosimy zakreślid właściwe)                                                                  ( imię i nazwisko osoby upoważnionej) 

 

Informacja rodziców (opiekunów) o stanie zdrowia dziecka (na co dziecko jest uczulone).  

W przypadku choroby lokomocyjnej prosimy o informację i zaopatrzenie dziecka w konieczne leki. 

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

 

  □ Stwierdzam, że podałam (łem) wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą pomóc w 

zapewnieniu właściwej opieki w czasie pobytu dziecka w placówce wypoczynku. 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w zajęciach organizowanych: 

o w Domu Kultury w Baniach* 

o  wyjazd do kina (Multikino) w dniu  21.02.2020 r. *  

(*prosimy zakreślid właściwe) 

 



Wybrane zajęcia w DKwB : 

o Taneczne 

o Treningowe 

o Warsztaty z nitką 

o Plastyczne 

o Baltazar Gąbka – spektakl teatralny 

o Gry i zabawy ruchowe 

      ……………………………………………. 

data i podpis rodzica/opiekuna 

 

 

REGULAMIN 

FERIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ORGANIZOWANE SĄ PRZEZ: 

Dom Kultury w Baniach 

1. Zajęcia organizowane są dla dzieci szkół podstawowych Gminy Banie (wiek 7 – 13 lat). 
2. Uczestnik ma obowiązek przestrzegania wszystkich regulaminów obowiązujących w placówce. 
3. Uczestnik ma obowiązek uczestniczenia w zadeklarowanych zajęciach programowych organizowanych 

przez prowadzących. 
4. W czasie wycieczek i zajęd sportowych należy bezwzględnie podporządkowad się poleceniom 

prowadzącego zajęcia. 
5. Wychodzenie poza teren DKwB możliwe jest tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z opiekunem. 
6. Uczestnik ma obowiązek natychmiastowego informowania opiekunów o złym samopoczuciu, chorobie 

lub ewentualnym wypadku. 
7. Uczestnik ma obowiązek dbad o mienie placówki, a w razie zaistniałych szkód odpowiedzialnośd 

finansową ponoszą rodzice. 
8. Zażywanie lekarstw bez konsultacji z lekarzem lub opiekunem jest zabronione. 
9 .  W przypadku nieprzestrzegania w/w regulaminu przez uczestnika, kierownik turnusu ma prawo do 

wydalenia go z zajęd (po uprzednim poinformowaniu rodzica/opiekuna). 

I N N E  

1. Uczestników zajęd obowiązuje obuwie sportowe. 

2. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione przez uczestników podczas wypoczynku oraz za 
zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a dokonanych przez innych uczestników.  

3. Zachęcamy do tego, aby nie przynosid na zajęcia cennych urządzeo, np. telefonów komórkowych, 
odtwarzaczy muzyki, itp., niekoniecznych do udziału w zajęciach. 

 

         ……………………….                           ……………………..  ……………………………… 

           Miejscowośd, data                                                                Podpis uczestnika                                                                               Podpis rodziców                      



 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne prawo wykorzystywania zdjęd z wizerunkiem mojego dziecka, 

uczestniczącego w zajęciach. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie 

wykonanych zdjęd za pośrednictwem dowolnego nośnika, wyłącznie w celu informacji i promocji 

zajęd.  

 

........................................................................ 

podpis rodziców/opiekunów 

 

Organizator zapewnia, że wszelkie dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku wykorzystane będą 

wyłącznie w celu organizacji wypoczynku dla dzieci w ramach ferii zimowych w Baniach  

 

Karty zgłoszenia oraz ewentualne opłaty za wyjazd składamy do dnia 4 lutego 2020 r. 

w Domu Kultury w Baniach 

Uwaga! Liczba miejsc na wybrane warsztaty ograniczona . O przyjęciu na zajęcia decyduje 

kolejnośd zgłoszeo – Zapraszamy! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA RODO (dla rodziców) Zgodnie 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (zwanego dalej „RODO”) informuję, iż: 1. Administratorem 

Paostwa danych osobowych oraz danych Paostwa dzieci jest Dom Kultury w Baniach reprezentowany przez Dyrektora, 

ul. Skośna 7 74-110 Banie, adres e-mail: biuro.mctkis@mctkis.eu ,numer telefonu (91) 4166366, numer NIP: 858-175-

60-56, REGON: 812720852 Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii danych osobowych 

uczniów: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, PESEL, imiona i nazwiska rodziców oraz ich: 

adresy zamieszkania, adresy poczty elektronicznej i numery telefonów, wizerunek ucznia - tylko w przypadku 

wyrażenia zgody rodziców na przetwarzanie wizerunku ich dziecka.  

2. Młodzieżowy Dom Kultury w Baniach powołał Inspektora Ochrony Danych z którym możecie się Paostwo 

skontaktowad w przypadku jakichkolwiek pytao lub uwag dotyczących przetwarzania Paostwa danych osobowych oraz 

danych Paostwa dzieci, praw przysługujących Paostwu na mocy przepisów o ochronie danych osobowych. Dane 

kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Paulina Witek, e-mail: p.witek@mctkis.eu  

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadao dydaktycznych, wychowawczych i opiekuoczych, zgodnie 

ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz 

na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

4. Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami ww. ustaw oraz aktów wykonawczych.  

5. Posiadacie Paostwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodnośd z prawem przetwarzania (możliwośd istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na 

podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych);  

6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych 

osobowych dotyczących Pana/Pani lub dziecka, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe natomiast danych 

fakultatywnych jest dobrowolne.  

8. Dane osobowe mogą byd przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

Profilowanie może odbywad się w szczególności ze względu na wiek, płed, poziom znajomości języka obcego lub 

wybrane zajęcia sportowe w związku z ustawą o systemie informacji oświatowej.  

9. Pozyskane dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów 

prawa. W szczególnych przypadkach na podstawie właściwie skonstruowanych, zapewniających bezpieczeostwo 

danym osobowym, umów powierzenia danych do przetwarzania, jeżeli jest to niezbędne do zobowiązao nałożonych na 

szkołę przez przepisy prawa. 

                                                                               ………………………………………………. 

data i podpis rodzica/opiekuna 


