
KARTA ZGŁOSZENIOWA I ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO
NA UDZIAŁ OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ NA UDZIAŁ W WYCIECZCE

ORGANIZOWANEJ PRZEZ OŚRODEK KULTURY I SPORTU W
BIERUTOWIE W ROKU 2021

Imię i nazwisko dziecka

Data urodzenia

Adres zamieszkania

Wiek

Telefony kontaktowe
do rodziców/opiekunów

Wyrażam  zgodę  na  udział  mojego  dziecka  w  wycieczce  górskiej  w  Rudawy  Janowickie
organizowanej przez Ośrodek Kultury i Sportu w Bierutowie w dniu 30.07.2021 r.

Zobowiązuję  się  do  zapewnienia  dziecku  odpowiedniej  odzieży  (zwłaszcza  wygodnego,
pełnego  obuwia,  najlepiej  powyżej  kostki),  wyżywienia  i  środków  ochrony  osobistej
(zwłaszcza maseczki).

Oświadczam,  że  wyrażam  zgodę  na  pokrycie  ewentualnych  szkód  materialnych
wyrządzonych przez moje dziecko w trakcie trwania wycieczki.

Wyrażam  zgodę  na  podejmowanie  decyzji  związanych  z  akcją  ratowniczą,  leczeniem,
hospitalizacją i zabiegami operacyjnymi w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia mojego
dziecka przez kierownika lub opiekunów w czasie trwania wycieczki. Jednocześnie nie znam
przeciwwskazań  zdrowotnych  do  udziału  mojego  dziecka  w  wycieczce,  której  program  i
regulamin poznałem.
Oświadczam, że wszystkie dane zawarte w niniejszej zgodzie są zgodne z prawdą.

Czy dziecko dobrze znosi jazdę środkami lokomocji (autokarem):

TAK/NIE*

Jeśli zaznaczono NIE, prosimy o zaopatrzenie dziecka w odpowiednie leki. 
Uczestnik może sam dawkować sobie leki na podstawie pisemnego oświadczenia 
rodziców/prawnych opiekunów.
Zgadzam się na ewentualne podanie leków przeciwbólowych lub przeciw chorobie 
lokomocyjnej:

TAK/NIE*

Na miejsce zbiórki i po zakończonej wycieczce:
• dziecko przychodzi i samodzielnie wraca do domu TAK/NIE*
• dziecko będzie odebrane przez:



1)………………………………………………………………………………………………….………………………………………... 
(proszę wpisać imię i nazwisko, tel. kontaktowy)

2)……………………………………………………………………………………………………………………………….…………... 
(proszę wpisać imię i nazwisko, tel. kontaktowy)

3)……………………………………………………………………………………………………………………………….…………... 
(proszę wpisać imię i nazwisko, tel. kontaktowy)

Jednocześnie zobowiązuję się do zapewnienia  dziecku bezpieczeństwa w drodze pomiędzy
miejscem zbiórki i miejscem rozwiązania wycieczki a domem.
W przypadku jakichkolwiek zmian w sposobie odbioru lub powrotu dziecka informacje w 
formie telefonicznej należy przekazać organizatorowi wycieczki pod nr telefonu 663 166 188.

Biorąc pod uwagę niezbędne środki ostrożności, w związku ze stanem epidemii związanej
z infekcją wirusem SARS-CoV-2, niniejszym oświadczam, że w dniu dzisiejszym oraz w okresie
ostatnich 14 dni moje dziecko ani żadna z osób pozostających z dzieckiem we wspólnym 
gospodarstwie domowym:
 Nie przebywa na kwarantannie
 Nie przebywali w kraju/regionie ryzyka wskazanym przez WHO i GIS
 Nie mieli kontaktu z osobami z COVID-19 lub z podejrzeniem tej choroby
 Nie mieli kontaktu z osobami poddanymi kwarantannie
 Nie mieli gorączki, kaszlu, kataru, zapalenia spojówek, trudności w oddychaniu, duszności,
bólu gardła, osłabienia, bóli mięśni i stawów, utraty węchu i smaku

Oświadczam również, iż jestem świadomy ryzyka zakażenia podczas wycieczki w czasie stanu 
epidemii COVID-19, oraz potrzeby wdrożenia wszelkich konsekwencji sanitarnych, 
następujących po stwierdzeniu ewentualnego zakażenia u jakiegokolwiek uczestnika wycieczki.
Oświadczam, że podałam(em) wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą pomóc
w zapewnieniu właściwej opieki nad nim.

Wyrażam zgodę na wykorzystanie zdjęć mojego dziecka wykonanych podczas wycieczki do 
celów prasowych, reklamowych i dokumentacyjnych.

Zapoznałam/em się i akceptuję regulamin oraz zasady bhp dotyczące udziału mojego dziecka 
w wycieczce organizowanej przez Ośrodek Kultury i Sportu w Bierutowie w dniu 30.07.2021 r.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na  przetwarzanie danych osobowych mojego  dziecka
zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r z późn zm. (Dz.U.
z 2007r, Nr. 101, poz. 926) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
zawartych w karcie kwalifikacyjnej w zakresie niezbędnym dla bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia dziecka. Administratorem danych osobowych jest dyrektor Ośrodka Kultury
i Sportu w Bierutowie z siedzibą w 56-420 Bierutów, ul. Przyjaciół Żołnierza 14a.

………………………………. ……….…………………………………………………...
Data czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna

niepotrzebne skreślić*



Regulamin wycieczek organizowanych przez 
Ośrodek Kultury i Sportu w Bierutowie w roku 2021

1. Organizatorem wycieczki jest Ośrodek Kultury i Sportu w Bierutowie z siedzibą w 56-420 Bierutów, ul. Przyjaciół 
Żołnierza 14a, Tel. 663 166 188

2. Każdy     uczestnik     zobowiązany     jest:      
 Zapoznać się z zasadami regulaminu wycieczki i zasadami bhp podczas wycieczki w stanie epidemii oraz 

bezwzględnie się do nich stosować.
 Wykonywać polecenia oraz dostosowywać się do nakazów i zakazów wydawanych przez opiekunów i kierownika 

wycieczki.
 Zachowywać się w sposób kulturalny i zdyscyplinowany. Twoje zachowanie może mieć wpływ na bezpieczeństwo 

innych osób.
 W przypadku skandalicznego zachowania (zagrażającego bezpieczeństwu własnemu i pozostałych uczestników 

wycieczki) lub używania jakichkolwiek używek, osoba taka będzie przekazana do najbliższej jednostki KP i tam też 
pozostanie do czasu przyjazdu rodziców. W niniejszej sytuacji rodzice zostaną poinformowani o miejscu 
przebywania dziecka a organizator wycieczki wyciągnie dalsze konsekwencje z sytuacji.

 Nie oddalać się od grupy.
 Przestrzegać zasady poruszania się po drogach, transportu zbiorowego, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, bhp.
 Informować opiekunów o jakichkolwiek sytuacjach niebezpiecznych mogących zagrażać życiu lub zdrowiu 

uczestników wycieczki.
 Zgłaszać opiekunowi wycieczki wszelkie objawy złego samopoczucia.
 Dostosować się do regulaminów obowiązujących w odwiedzanych obiektach.
 Dbać o czystość, ład i porządek w miejscach, w których się przybywa.
 Dbać o otaczające mienie, posiadany bagaż.
 Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany harmonogramu wycieczki (łącznie z jej odwołaniem) bez podania 

przyczyny
 Kulturalnie odnosić się do opiekunów, kolegów, koleżanek i innych osób.
3. Na trasie poruszam się w zwartej grupie, nie wyprzedzam przewodnika, nie chodzę na skróty, ani też nie pozostaję

za opiekunem zamykającym grupę. 
4. Nie przeszkadzam i nie zajmuję się czymś innym podczas relacji przewodnika. 
5. Stosuję się do tempa marszu oraz czasu i miejsca odpoczynku wyznaczonego przez przewodnika lub opiekuna. 
6. Dbam o przyjazną i wesołą atmosferę tak, aby nikt nie czuł się samotny i wyobcowany, nie stosuję przemocy, 

pomagam słabszym, mniej sprawnym. 
7. Nie biegam, nie popycham, nie wyprzedzam i nie zbaczam ze szlaków. 
8. Warunkiem zapewnienia miejsca udziału w wycieczce jest zapoznanie się 

z regulaminem, zasadami bhp i RODO a następnie złożenie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeniowej i zgody 
rodzica/opiekuna prawnego na udział osoby niepełnoletniej 
w wycieczce organizowanej przez Ośrodek Kultury i Sportu w Bierutowie.

9. Dziecko po zakończeniu wycieczki może odebrać wyłącznie osoba upoważniona wskazana przez rodzica/opiekuna 
prawnego w karcie zgłoszeniowej.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione przez uczestnika wycieczki.
11. Rodzice (prawni opiekunowie) ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone przez 

uczestnika wycieczki.
12. Uczestnictwo w wycieczce jest równoznaczne z wyrażeniem zgody opiekunów prawnych na wykorzystanie 

wizerunku dziecka w fotorelacjach, utrwalonego podczas wycieczki.
13. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka zgodnie z ustawą o 

ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r z późn. zm. (Dz.U. z 2007r, Nr. 101, poz. 926) Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie kwalifikacyjnej w zakresie niezbędnym dla 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dziecka. Administratorem danych osobowych jest dyrektor Ośrodka Kultury
i Sportu w Bierutowie z siedzibą w 56-420 Bierutów, ul. Przyjaciół Żołnierza 14a.



14. Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do respektowania wszystkich poleceń osób prowadzących zajęcia i do 
przestrzegania zasad BHP i P. Poż. oraz procedur bezpieczeństwa w związku z zagrożeniem epidemicznym covid-
19.

15. W autokarze podczas podróży: 
 wsiadam do autokaru lub z niego wysiadam spokojnie, kulturalnie, bez przepychania się, w wyznaczonej 

kolejności; 
 bagaże umieszczam na półkach lub w bagażniku autokaru; 
 zajmuję wyznaczone na stałe miejsce siedzące; 
 nie przemieszczam się, nie staję, nie klękam na siedzeniu, nie siedzę tyłem do kierunku jazdy; 
 nie wychylam się przez okno, a także nie wystawiam przez nie rąk; 
 nie otwieram drzwi, okien, nie ruszam urządzeń i w wyposażeniu pojazdu; 
 nie wyrzucam przedmiotów z pojazdu, ani nie rzucam nimi; 
 nie śmiecę i nie hałasuję; 
 nie jem kanapek, ograniczam jedzenie słodyczy w trakcie przejazdu; 
 w czasie postoju autokaru na parkingu ściśle przestrzegam zaleceń opiekunów; 
 posiłki spożywam tylko podczas postojów; 
 podczas postojów pod żadnym pozorem nie przebiegam przez drogę, nie oddalam się od grupy, ewentualne 

potrzeby zgłaszam opiekunowi; 
 wszelkie niedyspozycje związane z jazdą zgłaszam natychmiast opiekunowi. 

………………………………. ……….…………………………………………………...
Data czytelny podpis rodzica/prawnego opiekun

Zasady bhp podczas wycieczki w stanie epidemii COVID-19

1. Uczestnikiem wycieczki nie może być osoba, która jest objęta kwarantanną bądź świadoma przebywania (również
bezobjawowego) choroby COVID-19.

2. Uczestnikiem  wycieczki  nie  może  być  osoba,  która  w  ciągu  ostatnich  14  dni  miała kontakt z osobą z
potwierdzonym zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2.

3. Uczestnikiem  wycieczki  nie  może  być  osoba,  która  przejawia  następujące  objawy chorobowe:  katar,  kaszel,
gorączka, duszności, biegunka, wysypka, ból mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu lub inne niepokojące
objawy chorobowe.

4. Uczestnik zobowiązany jest posiadać stosowne wyposażenie ochronne (maseczka-obowiązkowo, rękawiczki
według uznania).

5. Obowiązek zakrywania ust i nosa, istnieje w odwiedzanych obiektach, zgodnie z ich przepisami wewnętrznymi.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do przedstawienia danych osobowych wszystkich  uczestników  wycieczki

państwowym organom i  służbom sanitarnym, jeśli po jej  zakończeniu,  okaże się  że  jakikolwiek uczestnik  jest
nosicielem SARS-CoV-2, w czasie do 16 dni po zakończeniu wycieczki.

7. We wszelkich nieujętych w niniejszych zasadach kwestiach, należy stosować się do zaleceń: GIS, Ministerstwa
Zdrowia i innych państwowych organów sanitarnych. Prawo do interpretacji wytycznych ww organów, zastrzega
się również kierownikowi i opiekunom wycieczki.

………………………………. ……….…………………………………………………...
Data czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna



Klauzula informacyjna– RODO

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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej RODO informuję, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Kultury i Sportu w Bierutowie, ul. Przyjaciół Żołnierza 14A, 56-

420 Bierutów 

2. Inspektorem  Ochrony  Danych  jest  Marek  Adamaszek,  z  którym  można  się  skontaktować  

e  -mailowo: madamaszek@zontekiwspolnicy.pl oraz telefonicznie: +48 608294903

3. Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie:  art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO, art. 9 ust. 2

lit.  h  RODO  tj  zgoda,  w  celu  wykonania  obowiązku  prawnego  nałożonego  na  placówkę,  zapewnienie  prawidłowego

realizowania zadań statutowych instytucji, w szczególności propagowanie kultury i zapewnianie dostępu do niej, oraz na

podstawie art. 9 ust 2 lit. i - przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie

zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi lub zapewnienie

wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa opieki zdrowotnej oraz produktów leczniczych lub wyrobów medycznych,

na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które przewidują odpowiednie, konkretne środki ochrony

praw i wolności osób, których dane dotyczą, w szczególności tajemnicę zawodową;

4. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni  pracownicy Administratora,  podmioty,  którym należy udostępnić dane

osobowe  na  podstawie  przepisów  prawa,  a  także  te,  którym  dane  zostaną  powierzone  do  zrealizowania  celów

przetwarzania.

5. Dane osobowe pozyskane w procesie rekrutacji  będą przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń

będzie  uczęszczał  będzie  do placówki,  a  w przypadku nieprzyjęcia  do placówki  –  przez  okres  określony w przepisach

prawa. 

6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub

ograniczenia przetwarzania, prawo do niesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

7. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli

uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych

osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do

podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.

………………………………. ……….…………………………………………………...
Data czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna


