
ZGODA NA WYJAZD DZIECKA NA WYCIECZKĘ 

 Wyrażam zgodę na wyjazd mojego dziecka ....................................................................................... 

na wycieczkę do ….......................................................................................................................................... 

w dniu …....................................... wyjazd godz. ………….......... powrót około godz. …............................ 

nr pesel dziecka ….......................................................data urodzenia ........................................................... 

adres …....................................................................................... tel. kontaktowy  …..................................... 

Wyrażam / nie wyrażam* zgodę(y) na samodzielny powrót mojego dziecka do domu po zakończonej 

wycieczce.  Jednocześnie zobowiązuję się do zapewnienia jego bezpieczeństwa w drodze pomiędzy 

miejscem zbiórki i miejscem rozwiązania wycieczki, a domem.  

W razie konieczności wyrażam/nie wyrażam* zgodę na udzielenie dziecku pomocy medycznej, 

jednocześnie nie znam przeciwwskazań zdrowotnych do udziału mojego dziecka w wycieczce. 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Wycieczek i Innych Imprez Kulturalnych 

Gminnego Ośrodka Kultury w Wińsku i zobowiązuję dziecko do jego przestrzegania. Regulamin 

dostępny na stronie www.gokwinsko.naszgok.pl oraz w sekretariacie GOK.   
 

Zgoda na publikację wizerunku 

 

    Oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatnie utrwalanie przez Gminny Ośrodek Kultury w 

Wińsku  zdjęć lub filmów zawierających wizerunek mojego dziecka, zarejestrowany podczas wycieczki 

zorganizowanej przez Gminny Ośrodek Kultury w Wińsku oraz na umieszczenie i publikację w.w zdjęć lub 

filmów na stronie internetowej www.gokwinsko.naszgok.pl oraz facebooku GOK 

 

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

         (miejscowość, data)                                        (czytelny podpis Rodzica/Opiekuna prawnego dziecka) 
 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka przekazanych 

Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Wińsku w związku z udziałem mojego dziecka  

w wycieczce dla potrzeb organizacji i przeprowadzenia wycieczki.  

                                                                                                                                        

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

         (miejscowość, data)                                        (czytelny podpis Rodzica/Opiekuna prawnego dziecka) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gokwinsko.naszgok.pl/
http://www.gokwinsko.naszgok.pl/


REGULAMIN WAKACJI Z GMINNYM OŚRODKIEM KULTURY W WIŃSKU 

1. Warunkiem uczestniczenia w wycieczkach jest dostarczenie przez rodzica podpisanej zgody 

 oraz uiszczenie opłaty do 14 dni przed planowanymi wyjazdami. 

2. W razie rezygnacji Rodzic zobowiązany jest we własnym zakresie zapewnić zastępstwo za swoje 

dziecko, w przeciwnym razie opłata nie zostanie zwrócona. 

3. Pierwszeństwo udziału w wycieczkach mają dzieci z terenu Gminy Wińsko. 

4. Rodzic/opiekun ma obowiązek podać numer telefonu, który będzie wykorzystywany 

 do ewentualnego kontaktu w nagłych przypadkach.  

5.  Dziecko należy przyprowadzić na miejsce zbiórki (GOK Wińsko) i odebrać je po ich zakończeniu.  

W przypadku, kiedy rodzic/opiekun nie wyraził zgody na samodzielny powrót do domu, dziecko nie 

może samodzielnie opuścić terenu zajęć po ich zakończeniu.  

6.  W przypadku, kiedy rodzic/opiekun wyraził zgodę na samodzielne dojście i opuszczanie przez 

dziecko terenu zajęć po ich zakończeniu, uczestnikowi nie wolno opuszczać go w trakcie ich trwania 

bez powiadomienia o tym opiekuna organizującego zajęcia.  

7. Uczestnik ma obowiązek: przestrzegania zaplanowanego rozkładu dnia, dbania o czystość oraz ład  

i porządek w miejscu odbywania zajęć, przestrzegania regulaminu. Za szkody wyrządzone przez 

uczestnika zajęć odpowiada rodzic/opiekun. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za 

nieszczęśliwe wypadki i kontuzje, które zajdą bez winy organizatora i prowadzącego zajęcia.  

8.  Organizatorzy zajęć nie zapewniają dziecku wyżywienia podczas ich trwania.  

9.  Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zgubiony podczas zajęć sprzęt elektroniczny,  

np. telefony komórkowe i inne rzeczy wartościowe uczestników.  

10.  Rodzic/opiekun wyraża zgodę na realizację zajęć zaplanowanych poza siedzibą organizatorów  

w celu zorganizowania spacerów, wycieczek rowerowych itp.  

11.  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian wcześniej ustalonej tematyki wycieczek w wyniku 

zaistniałych czynników zewnętrznych lub z innych ważnych powodów.  

12.  Udział w wycieczkach oznacza wyrażenie zgody na udostępnianie wizerunku uczestników  

na stronie internetowej/portalu społecznościowym organizatora wydarzenia. Zdjęcia oraz nagrania, 

w celach promocyjnych, mogą być przekazywane do zamieszczenia na łamach lokalnej prasy 

oraz na stronie internetowej 

13.  Uczestnictwo w zajęciach oznacza akceptację niniejszego regulaminu.  

14. Żeby wyjazdy mogły się odbyć minimalna ilość uczestników 15 osób. 

15. GOK będzie informował rodziców o zaistniałych sytuacjach telefonicznie (np. przeniesienie zajęć, 

odwołanie, pozyskanie dodatkowych informacji itp.).  

16.  W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie decyduje Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury  

w Wińsku oraz instruktorzy prowadzący zajęcia. 

□ Dziecko będzie odbierane z zajęć przez rodzica/opiekuna TAK/NIE 

□ Dziecko wraca do domu samodzielnie TAK/NIE 

Oświadczam, iż zapoznałem/am się z powyższym regulaminem. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka  

w zajęciach podczas wakacji w Gminnym Ośrodku Kultury w Wińsku 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych moich i mojego dziecka/podopiecznego  

w związku z jego uczestnictwem w zajęciach letnich zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 1997 

roku z późniejszymi zmianami. 

Istotne informacje dla organizatorów o dziecku 

…………………………………………………………………… 

Osoby upoważnione do odbioru dziecka (imię i nazwisko, numer dowodu osobistego)  

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

         …………………………… 

Podpis rodzica/opiekuna 



 

 

INFORMACJA 

o przetwarzaniu Twoich danych osobowych 

Niniejszym informujemy, że przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdzie 

Pani/Pan poniżej. 

I. Administrator danych osobowych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Wińsku przy ul. Piłsudskiego 42,  

56-160 Wińsko 

II. Inspektor Ochrony Danych  

Inspektorem Ochrony Danych jest Daria Głaz,  z którą może Pani/Pan się skontaktować w sprawach ochrony swoich 

danych osobowych i realizacji swoich praw przez e-mail: kontakt@gokwinsko.pl, telefon: 713898136;  

lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.  

III. Cel i podstawy przetwarzania 

1.  Celem przetwarzania Pani/Pana danych jest realizacja umowy (art. 6 ust. 1, lit. RODO1); 

2. Celem przetwarzania Pani/Pana danych jest promocja GOK i Gminy Wińsko (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a 

RODO2). 

IV. Odbiorcy danych 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: 

Gminny Ośrodek Kultury w Wińsku 

VI. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych 

Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

VII. Okres przechowywania danych  

          Dane osobowe Pani/Pana i Pani/Pana dziecka będą przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji 

wycieczki. 

VIII. Twoje prawa 

Przysługuje Pani/Panu: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii 

  b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych 

c) prawo do usunięcia danych. 

Jeżeli  Pani/Pana zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Pani/Pana dane, możesz zażądać, abyśmy je 

usunęli. 
d) ograniczenia przetwarzania danych 

Może Pani/Pan zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wyłącznie do ich 

przechowywania lub wykonywania uzgodnionych działań, jeżeli  Pani/Pana zdaniem mamy nieprawidłowe dane na 

Pani/Pana temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chce Pani/Pan, żebyśmy je usunęli, bo są Pani/Panu 

potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Pani/Pana sprzeciwu 

względem przetwarzania danych. 
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych: 
Sprzeciw "marketingowy"  
Ma Pani/Pan prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celu prowadzenia marketingu 

bezpośredniego. Jeżeli skorzysta Pani/Pan z tego prawa - zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu. 
Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację 

 Ma Pani/Pan także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych na podstawie prawnie uzasadnionego 

interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania 

zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Powinna 

Pani/Pan wtedy wskazać nam Pani/Pana szczególną sytuację, która  Pani/Pana zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez 

nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że 

wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Pani/Pana danych są nadrzędne wobec Pani/Pana  praw lub też że 

Pani/Pana dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego 

                                                           
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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.Urz. UE L 119, s. 1) 

2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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.Urz. UE L 119, s. 1) 



Jeżeli Pani/Pan uważa, że przetwarzamy dane Pani/Pana i Pani/Pana dziecka  niezgodnie z prawem, może Pani/Pan 

złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu 

nadzorczego.  
g) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych 

W każdej chwili ma Pani/Pan  prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na 

podstawie Pani/Pana zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. 

IX. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych  
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w wycieczce. Brak podania danych 

powoduje niemożność uczestnictwa w wycieczce. 

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

        (miejscowość, data)                                                                                                  (czytelny podpis ) 
 

 


