
ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW NA UDZIAŁ DZIECKA 
W PÓŁKOLONII ZIMOWEJ 

 

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

w półkolonii zimowej w dniach 13 -17 lutego 2023 r. w godzinach 8:00-15:00 

organizowanej przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli. Zobowiązuję się uiścić 

opłatę w kwocie 160 złotych na realizację zaplanowanych zajęć (cena zawiera bilety, 

transport, ubezpieczenie NNW). 

 

2. Dane osobowe uczestnika wycieczki: 
 

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

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

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

PESEL dziecka   ……………………………………………………………………………… 

 

3. Zobowiązuję się do zapewnienia bezpieczeństwa dziecku w drodze pomiędzy 

miejscem rozpoczęcia i zakończenia zajęć, a domem. 

 

4. Biorę odpowiedzialność finansową za szkody materialne wynikające 

z nieprzestrzegania regulaminu półkolonii spowodowane przez moje dziecko.  

 

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

w półkolonii zimowej. 

 
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 półkoloni i zimowej. 
 
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 PÓŁKOLONII  

 

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 półkolonii zimowej. 

 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 półkolonii 
zimowej. 

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) 
 
 



 

OŚWIADCZENIE O ODBIERANIU DZIECKA Z PÓŁKOLONII ZIMOWEJ 

Oświadczam, że mój syn/ córka ………………..………………………….……………..... 

przebywać będzie w GOKiS w dniach 13 -17 lutego 2023 r. w ramach półkolonii 

zimowej organizowanej przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kotli. 

Dziecko do domu /właściwe zaznaczyć/: 

     odbierane będzie przez rodzica/ prawnego opiekuna 

1...................................................................................................................................... 

(imię i nazwisko matki nr dowodu osobistego nr telefonu) 

2...................................................................................................................................... 

(imię i nazwisko ojca nr dowodu osobistego nr telefonu)  

     wraca samodzielnie 

     odbierane będzie przez upoważnione osoby: 

........................................................................................................................................ 

(imię i nazwisko, nr dowodu osobistego, nr telefonu)  

........................................................................................................................................ 

(miejsce zamieszkania) 

Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za: 

 

 bezpieczeństwo odebranego dziecka od momentu jego odbioru przez wskazaną 

powyżej, upoważnioną przez nas osobę, 

 bezpieczeństwo dziecka przebywającego na terenie GOKiS przed rozpoczęciem 

bądź po zakończeniu zajęć. 

 

Wyrażamy zgodę na sprawdzenie przez wychowawcę dokumentu tożsamości osoby 

odbierającej dziecko 

 
 

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

 
 
 
 
 

 
 
 



REGULAMIN PÓŁKOLONII 

 

Organizatorem półkolonii zimowej jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu z siedzibą przy 
ul. Głogowskiej 90, 67-240 Kotla. 

 
Wychowawcy podczas trwania półkolonii zimowej dokładają wszelkich starań by stworzyć dzieciom 
jak najlepsze warunki do wypoczynku, umożliwić im aktywne uczestnictwo w zaplanowanych 
zajęciach i życiu grupy oraz zorganizować czas wolny w sposób przyjemny i pożyteczny. 

 
OGÓLNE ZASADY 

1. Uczestnikami półkolonii zimowej mogą być dzieci z terenu gminy Kotla, które ukończyły I klasę 
i nie przekroczyły 12 lat. 

2. Uczestnicy półkolonii zimowej przebywają pod opieką wychowawców od godz. 8.00 do 
godz.15.00. 

3. Zapisu może dokonać wyłącznie osobiście rodzic/opiekun prawny dziecka w siedzibie GOKiS 
w dniach od 13 stycznia 2023 r. do wyczerpania miejsc. Ilość miejsc ograniczona. Decyduje 
kolejność zgłoszeń. 

4. Opłata za półkolonię zimową wynosi 160 złotych brutto/osoba. Wpłaty należy dokonywać gotówką 
od dnia 16 stycznia 2023 r. w siedzibie GOKiS. Cena zawiera bilety, transport i ubezpieczenie 
NNW. Pozostałe koszty ponosi GOKiS. 

5. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki i z powrotem. Dzieci są 
odbierane z placówki wyłącznie przez osoby wskazane w oświadczeniu. 

6. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu rodzice są zobowiązani napisać 
oświadczenie. 

7. Uczestnicy półkolonii zimowej mają prawo do: 
a) spokojnego wypoczynku, 
b) uczestniczenia we wszystkich zajęciach i wycieczkach, 
c) korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu półkolonii. 

8. Uczestnicy mają obowiązek: 
a) podporządkować się poleceniom wychowawców, 
b) przestrzegać ramowego harmonogramu dnia, 
c) brać udział w realizacji programu półkolonii, 
d) zachować higienę osobistą , schludny wygląd i czystość, 
e) szanować mienie, pomoce dydaktyczne. 
f) kulturalnie zachowywać się podczas spożywania posiłków, 
g) przestrzegać zasad poruszania się po drogach. 

9. Uczestnik półkolonii zimowej jest: 
a) koleżeński, udziela pomocy młodszym i słabszym, 
b) zaradny w trudnych okolicznościach na miarę swoich możliwości, 
c) uczestnik półkolonii szanuje starszych ludzi, swoich wychowawców oraz wszystkie dzieci. 
d) uczestnik półkolonii nie używa niecenzuralnych słów. 

10. Wykaz przedmiotów potrzebnych do udziału podczas kolonii: 
     - drugie śniadanie/przekąski; 
     - drobne kieszonkowe (podczas wyjazdów); 

11. Za szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie. 
12. Samowolne oddalenie się od opiekunów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie, niewykonywanie 

poleceń wychowawców, nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane upomnieniem, naganą 
a w ostateczności wykluczeniem uczestnika  z udziału w półkolonii zimowej. 

13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skreślenia dziecka z listy uczestników półkolonii 
zimowej, bez zwrotu należności za niewykorzystaną część turnusu, w przypadku rażącego 
łamania zasad uczestnictwa w półkolonii. 

14. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zgubione przez uczestników w trakcie 
trwania półkolonii zimowej oraz za zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a dokonanych przez 
innych uczestników. 

 
INFORMACJE POZOSTAŁE 

W razie nagłej choroby dziecka, rodzice/opiekunowie nie otrzymają zwrotu kosztów 
za niewykorzystaną część turnusu.  

 
Z treścią powyższego regulaminu zapoznałam/łem się, przyjmuje do wiadomości  i akceptuję jego 
treść. 
                                            
                                                                      ………………………….………………………….……………. 

                                                                   Data (czytelny podpis rodziców/opiekunów) 

 



PLAN PÓŁKOLONII ZIMOWEJ 13-17.02.2023 

 

13.02.2023/ poniedziałek 

8:00 spotkanie integracyjne (zabawy) 

9:00   seans filmowy + popcorn 

         11:00 wyjazd do kręgielni w Głogowie (możliwość zakupu posiłku we własnym zakresie) 

         14:00 zajęcia ruchowe 

         15:00 zakończenie zajęć 

 

14.02.2023/ wtorek 

8:00 zajęcia integracyjne/ gry/ zabawy ruchowe 

           9:00   zajęcia plastyczne – walentynkowe ramki koralikami PYSSLA 

         10:30 wyjazd do Parku Trampolin (2h zabawy) 

         13:30   postój w MC Donald’s (zakup posiłku we własnym zakresie)  

         15:00 zakończenie zajęć  

 

15.02.2023/ środa 

          8:00 zajęcia sportowe – tor przeszkód 

          9:00 zabawa klockami LEGO Friends „Wystrój marzeń” 

        10:00 wyjazd do kina Multikino w Głogowie 

        14:00    zajęcia manualne  

        15:00 zakończenie zajęć 

 

16.02.2023/ czwartek 

          8:00 warsztaty „Balonowe ZOO” 

          9:00    zajęcia kulinarne – faworkowy Tłusty Czwartek 

        11:00 klub gier planszowych 

        12:30 wyjazd na lodowisko w Głogowie (1h zabawy) 

        15:00 zakończenie zajęć 

   

17.02.2023/ piątek 

          8:00 zajęcia integracyjne/ gry/ zabawy ruchowe 

          9:00 wyjazd do sali zabaw w O.K Parku w Głogowie (2h zabawy)            

        12:00 warsztaty z eksperymentów 

        14:00    uroczyste zakończenie Półkolonii Zimowej – poczęstunek 

        15:00  zakończenie zajęć 

 

 

W programie półkolonii: zajęcia integracyjne (gry, zabawy, turnieje), wyjazdy 

kulturoznawcze (Multikino, Kręgielnia w Głogowie, Jump Planet Głogów, Lodowisko 

w Głogowie, O.K. Park w Głogowie), warsztaty z eksperymentów, zajęcia ruchowe, 

zajęcia kulinarne, zajęcia manualne. 

 

Telefon kontaktowy 76 8 318 388.  


