
WAKACYJNY LIPIEC Z GOK 

KARTA INFORMACYJNA 

Imię i nazwisko dziecka 

PESEL 

 

Wiek dziecka 

 

 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna 

 

 

Kontakt do rodzica/opiekuna 

 

 

Informacje dodatkowe o dziecku (alergie/choroby itp.) 

 

 

PLAN ZAJĘĆ WAKACYJNYCH 

(zaznaczyć X zajęcia, na które dziecko będzie uczęszczało) 

DATA ZAJĘCIA Uczestnictwo 

dziecka 

05.07.2022 10:00-11:30 Poranki z bajkami - ElDorado  

 12:00-12:45 zajęcia taneczne - Minidisco  

 13:00-13:45 zajęcia kreatywne –Malowanie eko-torby (+3lata, koszt 15 zł) 

motyw w jakim dziecko chciałoby zaprojektować torbę (np. jednorożce, harry 

potter)………………………… 

 

07.07.2022 10:00-11:30 poranki z bajkami - Kurdowie  

 12:00-12:45 zajęcia kreatywno-plastyczne –Podwodny Świat (+3lata, koszt 10zł)  

 13:00-13:45 zajęcia kreatywne – Malowanie Kubków (+3lata, koszt 25zł)  

12.07.2022 10:00-11:30 poranki z bajkami – Fatalna Czarownica  

 12:00-13:45 zajęcia kulinarne – Pizza (+3 lata, koszt 15 zł)  

14.07.2022 10:00-11:30 poranki z bajkami – Mustang  

 12:00-12:45 zajęcia plastyczne – Palmy (+3lata, koszt 5 zł)  

 13:00-13:45 gry i zabawy podwórkowe  

19.07.2022 10:00-11:30 poranki z bajkami – potwory i obcy  

 12:00-12:45 zajęcia kreatywne – Kolorowe koszulki (+3lata, 25zł) 

rozmiar koszulki dziecka ……… motyw w jakim dziecko chciałoby 

zaprojektować koszulkę (np. jednorożce, harry potter)………………………… 

 

 13:00-13:45 zajęcia plastyczne – latawce (+5lat, koszt 15 zł)  

21.07.2022 10:00-11:30 poranki z bajkami – Kumba  

 12:00-12:45 zajęcia kreatywne – Malowanie na szkle (+3lata, koszt 20 zł)  

 13:00-13:45 gry i zabawy podwórkowe  

26.07.2022 10:00-11:30 poranki z bajkami – kopciuszek historia prawdziwa  

 12:00-12:45 zajęcia kreatywne – Łapacze Snów (+3lata, koszt 15zł)  

 13:00-13:45 zajęcia plastyczne – Kolorowa Plaża – (+3lata, koszt 5zł)  

28.07.2022 10:00-11:30 poranki z bajkami – Jak wytresować smoka  

 12:00-13:45 makieta, zajęcia kreatywne – Zaczarowany krajobraz (+3lata, koszt 

20 zł) 

 

 



REGULAMIN WAKACJI Z GMINNYM OŚRODKIEM KULTURY W WIŃSKU 

1. Warunkiem uczestniczenia w zajęciach jest dostarczenie przez rodzica podpisanej zgody oraz uiszczenie 

opłaty do 14 dni przed planowanymi zajęciami. 

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 zajęciach 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 prowadzonych zajęć 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 zajęć w wyniku zaistniałych 

czynników zewnętrznych lub z innych ważnych powodów.  

12.  Udział w warsztatach 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 zajęcia mogły się odbyć minimalna ilość uczestników 8 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 



ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Zapisując dziecko na zajęcia letnie w placówkach administrowanych przez Gminny Ośrodek Kultury  

w Wińsku rodzic/przedstawiciel ustawowy niepełnoletniego Uczestnika wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię i 

nazwisko, telefon kontaktowy do rodzica, informacja o ewentualnych problemach zdrowotnych, wizerunek dziecka) Uczestnika w 

zakresie i celu niezbędnym dla przeprowadzenia naboru i zajęć. 

Zgoda jest dobrowolna, jest jednak niezbędna do uczestnictwa dziecka w zajęciach. 

2. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Osoby, których dotyczą ww. dane, mają prawo dostępu do treści swoich danych 

oraz ich poprawiania. Informacja o przetwarzaniu danych znajduje się na stronie internetowej: http://gokwinsko.naszgok.pl 

3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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), w zakresie i celu 

niezbędnym dla przeprowadzenia i realizacji zajęć. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do rejestracji wizerunku uczestników zajęć podczas ich trwania oraz wykorzystania ich w celach 

promocyjnych działań placówki w tym publikacji  w  mediach społecznościowych, mediach tradycyjnych i na stronach internetowych. 

5. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych GOK kontakt@gokwinsko.pl . 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka 

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

przez GOK na potrzeby jego udziału w zajęciach letnich 

 

____________________________     ___________________________ 

(miejscowość, data)      (czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Klauzula informacyjna RODO 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy - zgodnie z art. 13  ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  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 z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO”, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych jest Gminny Ośrodek Kultury w Wińsku, ul. Piłsudskiego 42, 56-160 Wińsko. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (Daria Głaz), z którym może się Pani/Pan  skontaktować w sprawach związanych 

z ochroną danych osobowych, w następujący  sposób:  pod adresem poczty elektronicznej kontakt@gokwinsko.pl, telefonicznie 71 

3898136, pisemnie na adres siedziby Administratora. 

3. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, aby: podpisać i realizować umowę której jest Pan/Pani stroną, dopełnić obowiązków, które 

wynikają z przepisów prawa. wysyłać za Pani/Pana zgodą newsletter i inne materiały informacyjne, wykonać zadania realizowane przez 

GOK w interesie publicznym. 

4. Pani/Pana dane przetwarzamy na podstawie: 

 art. 6 ust. 1 lit. a RODO, gdy wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie 

określonych celów; 

 art. 6 ust. 1 lit. b RODO, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezbędne do wykonania umowy, lub do podjęcia działań na 

Pani/Pana żądanie przed zawarciem  

umowy; 

 art. 6 ust. 1 lit. d RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na GOK; 

 art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego przez GOK w interesie publicznym.5. 

W toku załatwiania Pani/Pana sprawy dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom. Szczegółowych informacji może udzielić 

pracownik zajmujący się Pani/Pana sprawą. 

6. Przechowywanie danych osobowych: 

Dane osobowe przetwarzane i przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu, dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z 

terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub do odwołania zgody. 

7. Jakie są Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych ? 

W konkretnych przypadkach określonych w RODO ma Pani/Pan prawo: 

 dostępu do treści danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych; 

 do żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych; 

 do żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem, 

 do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

 do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie 

uzasadnionego interesu; 

 do wyrażenia sprzeciwu wobec automatycznego profilowania. 

8. Gdzie można wnieść skargę, jeśli uzna Pani/Pan, że jej/jego prawa zostały naruszone? 

Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie. 

9. Zautomatyzowane przetwarzanie danych: W Gminny Ośrodek Kultury w Wińsku nie przetwarza się danych osobowych w trybie 

zautomatyzowanym. 

10. Monitoring Wizyjny 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób, mienia oraz danych i informacji obiekty GOK oraz ich bezpośrednie otoczenie objęte są 

monitoringiem wizyjnym. Administratorem danych systemu monitoringu jest GOK 

 

mailto:kontakt@gokwinsko.pl

