
* niepotrzebne skreślić 

INFORMACJE O UCZESTNIKU WYJAZDU NA NARTY  (wypełnia rodzic) 

 

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………………………………………… 
Klasa: …………………………………………………….. 

Adres zamieszkania: …………………………………………………………………………………………………………………… 
Telefon rodzica/prawnego opiekuna: …………………………………………………………………………………………… 

PESEL: ……………………………………………………… 

Uwagi dotyczące stanu zdrowia dziecka:……………………………… ………………………………. 
ZGODA  RODZICA, OPIEKUNA PRAWNEGO NA UDZIAŁ DZIECKA W WYCIECZCE 

1. Wyrażam zgodę na udział mojej córki/ syna na udział w wyjazdach na narty organizowane przez GOK Gródek n.D                    

w okresie ferii 2019 . Proszę o wpisanie go na listęi informuję, że dziecko posiada?nie posiadam własny sprzet. Proszę              

o wypożyczenie sprzętu dla dziecka : wzrost ............. waga........ nr buta........... Proszę o zapisanie dziecka na zajęcia 

szkółki narciarskiej. Wyjazd dziecka na 1,2 ,3 4, 5 termin.  ( niepotrzebne skreślić )  

2. Koszty: Planowanych jest pięć wyjazdów   - pierwszy  tydzień ferii :-15.o1 (wtorek) 17.01 (czwartek)  , drugi tydzień ferii :- 21.01 

(poniedziałek) 23.01(środa) i 25.01 (piątek).  Wyjazd o godzinie 8.15  z parkingu przy GOK w Gródku nad Dunajcem, powrót ok. godziny 

13.3o. Organizator pokrywa koszty przejazdu, ubezpieczenie oraz opiekę, uczestnik wyjazdu  opłaca karnet  - koszt 30  zł za 3 godziny 

zjazdów na stoku (wyciąg plus posiłek - jak w ub. roku ). Zgubienie karty - 10 zł . Możliwość wypożyczenia sprzętu -  15 zł za jeden dzień. 

Wcześniej uczestnik nie posiadający sprzętu zgłasza tzw. "rozmiarówkę - wzrost i nr buta.  . Dla uczniów szkół podstawowych z terenu 

Gminy Gródek nad Dunajcem kl. II - VI organizujemy również „Szkółkę Narciarską”. W ramach wyjazdów pięć dwugodzinnych lekcji nauki 

jazdy na nartach w grupach kilkuosobowych pod okiem instruktora. Odpłatność za szkółkę 200 zł za osobę. Płatne przed rozpoczęciem zajęć 

- najlepiej w dniu zapisu.   

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

trwania wycieczki.Oświadczam, że pokryję koszty wyjazdów przed pierwszym wyjazdem.  

3. Wyrażam / nie wyrażam/* zgodę/y na podejmowanie decyzji związanych z 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. 

 
 

 
Miejscowość i data 

 
 

 
Własnoręczny, czytelny  podpis rodzica/opiekuna 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i mojej/mojego* córki/syna* ……………………………………….……………………..… do 

celów związanych   z wycieczką szkolną, zgodnie z  art.  6 ust. 1 lit.a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016). 

a) Administratorem danych osobowych  jest Gminny Ośrodek Kultury w Gródku nad Dunajcem, 33-318 Gródek nad Dunajcem 28  
reprezentowana przez Dyrektora. 

b) Inspektorem ochrony danych w Gminnym Ośrodku Kultury jest Pan Robert Koterla tel. 18 440 10 35 wew.18,                                                     
e-mail: rkoterla@gminagrodek.pl 

c) Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów 
prawa w tym m. in.: Organ Prowadzący – Urząd Gminy w Gródku nad Dunajcem, ubezpieczyciel na podstawie wniosku zgłoszenia 
szkody i inne na wniosek prawnie umotywowany. 

d) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej poza obszar działania RODO. 

e) Przekazane dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez czas wymagany w celu, w jakim takie dane zostały zgromadzone lub 
są przetwarzane, lub też dłużej, jeśli wymaga tego jakakolwiek umowa, obowiązujące prawo, bądź w celach statystycznych, z 
zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń. 

f) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych dziecka i powiązanych z nimi danych rodzica/prawnego opiekuna oraz prawo ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem.  

g) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 
00-193 Warszawa, tel. 22 860 70 86, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących ucznia narusza przepisy 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.  

h) Przekazane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również  w formie profilowania. 

 

 
 

Miejscowość i data 

 
 

Własnoręczny, czytelny  podpis rodzica/opiekuna 
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