
ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW NA UDZIAŁ DZIECKA W WYCIECZCE 
 
 

1. Wyrażam zgodę na udział syna/ córki ……………………………………………………..………………………………… 

w wycieczce do kina Cinema w Głogowie, dnia 13 lipca 2022 r. w godzinach 10:30-13:30 organizowanej przez 

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli. Zobowiązuję się uiścić opłatę w kwocie 37,00 złotych na realizację wyjazdu 

(cena zawiera bilet, transport, ubezpieczenie NNW). 

2.  Dane osobowe uczestnika wycieczki: 

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

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

PESEL dziecka  …………...………………………………………………………………………………………………………… 

Telefon kontaktowy rodzica/opiekuna  …………………………………………………………….……………………………… 

3. Wyrażam zgodę/ nie wyrażam** zgody na samodzielny powrót mojego dziecka do domu i w pełni biorę 
odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo. 
4. Biorę odpowiedzialność finansową za szkody materialne wynikające z nieprzestrzegania regulaminu 

wycieczki spowodowane przez moje dziecko. 

5. Oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka pozwala na uczestniczenie w wycieczce. 

Informacje o dziecku: 

a)  dobrze/ źle znosi jazdę autokarem** 

b) w przypadku choroby lokomocyjnej zobowiązuje się zaopatrzyć dziecko  w środki umożliwiające jazdę 

autokarem. 

c) inne ważne uwagi dotyczące zdrowia dziecka (alergie, zażywane leki, uczulenia pokarmowe itp.) 

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

6. Wyrażam zgodę na podejmowanie decyzji związanych z leczeniem lub hospitalizowaniem dziecka 
w przypadku zagrożenia zdrowia bądź życia mojego dziecka przez kierownika lub opiekuna w czasie trwania 
wycieczki. 
7. Wyrażam zgodę na fotografowanie mojego dziecka oraz na wykorzystanie jego wizerunku 
w umieszczanych przez GOKiS zdjęciach na portalu społecznościowym Facebook, w gablotach, kronikach, 
stronach internetowych oraz materiałach promocyjnych gminy Kotla.  

 

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

                                                                                               data (czytelny podpis rodziców/opiekunów)  
 

**niepotrzebne skreślić 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 (RODO), informujemy że: 

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Kultury i Sport w Kotli, ul. Głogowska 90, 67-240 Kotla. 

 W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): Tomasz Wadas; e – 
mail: iod@glogow.org 

 Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka będą przetwarzane w celu udokumentowania udziału w wycieczce. 

 Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 pkt. 1 lit. a RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich 
danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. 

 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, aż do momentu wycofania zgody. 

 Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, prawo żądania sprostowania danych, prawo usunięcia danych, prawo żądania 
ograniczenia przetwarzania. 

 Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 
Warszawa. 

 Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu. 

 Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 

 Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do realizacji wycieczki. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu przez administratora danych tj. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w 
Kotli przy ulicy Głogowskiej 90 reprezentowanym przez Dyrektora. Dane osobowe podaję dobrowolnie 
i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym informacją o celu 
i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie i dostępu do treści podanych danych i prawie ich poprawiania. 
 
 
 

              

       ………………………………………………………………………. 
         data (czytelny podpis rodziców/ opiekunów) 

 


