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

PRZEZ OŚRODEK KULTURY I SPORTU W BIERUTOWIE W RAMACH 
"FERII ZIMOWYCH Z OKiSem" W ROKU 2023

Imię i nazwisko dziecka

Data urodzenia

Adres zamieszkania

Klasa/wiek

Telefony kontaktowe
do rodziców/opiekunów

Informacja rodziców (opiekunów) o stanie zdrowia dziecka (np. na co dziecko jest uczulone, 
czy choruje przewlekle, czy przyjmuje leki i w jakich dawkach, jak znosi jazdę autobusem, czy 
nosi aparat ortodontyczny lub okulary itp.):

Oświadczam iż dziecko nie ma przeciwwskazań lekarskich do ćwiczeń ruchowych i może 
uczestniczyć w zajęciach rekreacyjnych.

TAK/NIE*

Powrót dziecka do domu:
• dziecko samodzielnie wraca do domu TAK/NIE*
• dziecko będzie odbierane przez:

"Ferie Zimowe z OKiSem" trwają od 13.02-17.02.2023 r. Główną siedzibą prowadzenia 
zajęć jest Hala Sportowo-Widowiskowa w Bierutowie przy ul. Krasińskiego 3

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-14:00.( w przypadku 
wyjazdu na wycieczkę o wydłużeniu czasu rodzice/opiekunowie będą informowani z 
wyprzedzeniem). 

W trakcie zajęć dla uczestników przewidziany jest jeden ciepły posiłek. Prosimy o informację 
czy dziecko będzie korzystało z posiłków? 

TAK/NIE*



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

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

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

Oświadczam, że zobowiązuję się do zapewnienia bezpieczeństwa mojemu dziecku w drodze 
pomiędzy miejscem rozpoczęcia i zakończenia zajęć, a domem.
W przypadku jakichkolwiek zmian w sposobie odbioru lub powrotu dziecka informacje w formie
pisemnej należy przekazać organizatorowi zajęć.

W razie zagrożenia życia dziecka wyrażam/nie wyrażam zgody* na jego leczenie szpitalne, 
zabiegi diagnostyczne, operacje.

Biorąc pod uwagę niezbędne środki ostrożności, w związku z infekcją wirusem SARS-CoV-2, 
niniejszym oświadczam, że 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, że przysyłając dziecko na półkolonię mam świadomość, że dziecko może zostać 
narażone na zachorowanie i akceptuję ten fakt.

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 zajęć do celów 
prasowych, reklamowych i dokumentacyjnych.

Zapoznałam/em się i akceptuję regulamin udziału mojego dziecka w ofercie zajęć 
organizowanych przez OKiS w Bierutowie w ramach ferii zimowych w 2023 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 korzystania z oferty zajęć organizowanych przez 
Ośrodek Kultury i Sportu w Bierutowie w ramach "Ferii Zimowych z OKiSem" w roku 2023

1. Organizatorem zajęć jest Ośrodek Kultury i Sportu w Bierutowie
z siedzibą w 56-420 Bierutów, ul. Przyjaciół Żołnierza 14a

2. Czas trwania: 13.02. – 17.02.2023 r. (5 dni).
3. Zajęcia prowadzone będą na terenie Miasta i Gminy Bierutów. Poza wycieczkami.
4. Zajęcia będą realizowane od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 14.00. (Poza wycieczkami).
5. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do przestrzegania przepisów i regulaminów obowiązujących 

w miejscach realizacji programu oraz do bezwzględnego przestrzegania i wykonywania poleceń 
osób prowadzących zajęcia.

6. Warunkiem zapewnienia dziecku miejsca w zajęciach jest  zapoznanie się z regulaminem
oraz wypełnienie i  złożenie  podpisanej  karty zgłoszeniowej  i  zgody rodzica/opiekuna
prawnego na udział osoby niepełnoletniej w ofercie pn. "Ferie Zimowe z OKiSem"
w roku 2023 oraz wszystkich niezbędnych załączników.

7. Dziecko po skończonych zajęciach może odebrać wyłącznie osoba upoważniona wskazana
przez rodzica/opiekuna prawnego w karcie zgłoszeniowej.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione przez uczestnika zajęć.
9. Rodzice  (prawni  opiekunowie)  ponoszą  odpowiedzialność  materialną  za  szkody

wyrządzone przez uczestnika podczas zajęć.
10. Uczestnikom zajęć zabrania się:
• samowolnego opuszczania terenu, na którym prowadzone są zajęcia;
• samowolnego oddalania się od grupy;
• niszczenia sprzętu znajdującego się w miejscu i na terenie prowadzenia zajęć.
11. Uczestnik zajęć ma prawo:
• do korzystania z całości sprzętu przeznaczonego do użytku uczestników za zgodą prowadzącego

zajęcia;
• wnosić własne pomysły do realizowanego programu;
• uczestniczyć we wszystkich zajęciach organizowanych w ramach "Ferii zimowych z OKisem"
12. Nieprzestrzeganie regulaminu wiąże się z wyciągnięciem konsekwencji w formie:
• powiadomienia rodziców/prawnych opiekunów;
• skreślenia z listy uczestników.
13. Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z wyrażeniem zgody opiekunów prawnych

na wykorzystanie wizerunku dziecka w fotorelacjach, utrwalonego podczas zajęć.
14. 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.

15. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do respektowania wszystkich poleceń osób
prowadzących zajęcia i do przestrzegania zasad BHP i P. Poż. oraz procedur
bezpieczeństwa.

………………………………………………………………….. 
data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 



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.
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