
 

 

Z G O D A  R O D Z I C A / O P I E K U N A  
(Prosimy o wypełnianie DRUKOWANYMI literami) 

 

  

 
 

• Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w akcji Ferie z GOK Puchaczów 

organizowanym przez GOK Puchaczów. 

• Zapoznałam/-em się z programem „Ferie z GOK Puchaczów” i oświadczam,  

że moje dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach 

proponowanych przez Organizatora (m.in. podczas nocowania, wizyty w kinie/w Straży Pożarnej, 

wizyty w Bounce Lublin) oraz podróży autokarem 
 

 

•  Czy dziecko jest chore przewlekle lub uczulone na coś lub nie może spożywać jakiś pokarmów lub leków?   

        

        NIE          TAK        odpowiednie zakreślić  
Proszę wymienić na co dziecko jest chore/uczulone …………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

•  Zobowiązuję się  do opłacenia kosztów wykazanych w harmonogramie. 

•  Wyrażam też zgodę na udzielenie w razie potrzeby, pierwszej pomocy mojemu dziecku.  

•  Biorę pełną odpowiedzialność za rzeczy wartościowe zabrane przez moje dziecko na wyjazdy. 

 

• Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych - moich i mojego dziecka  

oraz wykorzystania wizerunku w mediach elektronicznych na potrzeby Organizatora. 

• Poinformowano mnie o prawach dotyczących zbierania i przetwarzania danych osobowych,  

moich i mojego dziecka. 

…………………………

Nr 



 

 
 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
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) /dalej rozporządzenie ogólne/ informuję: 
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Puchaczowie , z siedzibą  przy ul. Rynek 3, 21-013 Puchaczów reprezentowana przez Dyrektora Panią Beatę Sagan. Nr telefonu: 81 

75 75 345 
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania obowiązków publicznych wynikające w szczególności z : ustawy z dn ia 25.10.1991r o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 
3. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą również w związku z wykonaniem umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust 1 lit b 
rozporządzenia ogólnego 
4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa 
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowoln ym momencie bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania  (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem 
7. przysługuje Pani/Panu prawo żądania usunięcia oraz przekazania danych osobowych w trybie art. 17 ust 1 ogólnego rozporządzenie w przypadku przetwarzania danych osobowych niezwiązanych z wykonywaniem 
obowiązków publicznych 
9.  ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczącyc h narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 
10. podanie przez Pana/Panią danych osobowych w związku z wykonywaniem zadań publicznych jest: wymogiem ustawowym. Dane osobowe w tym celu będą pozyskiwane zarówno od osoby której dane dotyczą jak i 
od innych organów administracji publicznej z centralnych rejestrów publicznych. W przypadku pozyskiwania  danych od osoby której dane dotyczą jest Pan/Pani obowiązana do ich podania a konsekwencje niepodania 
danych osobowych wynikają z przepisów prawa 
11. podanie danych w celu wykonania umowy lub w celu podjęcia działań związanych z jej zawarciem jest /warunkiem umownym/warunkiem zawarcia umowy). Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a 
konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność realizacji umowy.  
 

HARMONOGRAM    FERIE Z GOK Puchaczów 
 

 

WTOREK 12.02.2019 

 

Wieczór integracyjny, 17:00, GOK 
Nocowanie w GOK-u  

pod opieką instruktorów, 
zapewniamy kolację (pizzę) i śniadanie 

 
WYMAGANIA: 

karimata lub materac dmuchany/składany, 
śpiwór/koc, PODUSZKA, ubranie na zmianę, 

potrzebne przedmioty higieny osobistej 
 

MOŻNA: własne przekąski i napoje 
 

Prosimy o poinformowanie organizatora  
w przypadku, gdy dziecko jest chore lub uczulone 

na coś (kurz, laktozę, cytrusy itd.) 

 

CZWARTEK 14.02.2019 

 

 
Walentynkowy Bal 

Karnawałowy 
17:00 – 20:00, GOK 

 
WYMAGANIA: 
dobry humor,  

przebranie karnawałowe 
 

Możliwość zabrania  
rodzeństwa niezapisanego 

na Ferie z GOK 
Puchaczów 

 

PIĄTEK 15.02.2019 

 

Kino Cinema-City LUBLIN 
Felicity 

 
PREMIERA filmu animowanego 

Jak wytresować smoka 3 
 

o godzinie zbiórki  
 poinformujemy Państwa 13.02.2019 

 
MOŻNA: 

kieszonkowe na zakupy w barze  
proponowane są zestawy szkolne  

(12 zł – mały napój z popcornem,  

17 zł – mały napój z nachosami) 
lub własne przekąski w plecaku 

 

 

PONIEDZIAŁEK 18.02.2019 

 

DZIEŃ STRAŻAKA 
 

nauka udzielania pierwszej pomocy na fantomie, 
wizyta w Straży Pożarnej 

 w Puchaczowie 
 

Zajęcia w godz. 10.00 – 13.00 
 

MOŻNA: 
własne przekąski i napoje 

 

PIĄTEK 22.02.2019    zbiórka 9:45 pod GOK 

 
Skakanie na dmuchańcach 

BOUNCE Lublin, ul. Mełgiewska 
+ w drodze powrotnej wizyta w McDonald’s 

 
WYMAGANIA: 

wygodne sportowe ubranie (dresy, legginsy),  
dziewczęta: związane włosy, BRAK BIŻUTERII 

butelka wody NIEGAZOWANEJ 
kieszonkowe na wizytę w McDonald’s 

 
Prosimy o poinformowanie organizatora w przypadku, gdy dziecko ma jakieś 

przeciwwskazania do intensywnego skakania i wysiłku 

 

 

6:45 Zbiórka pod GOK Puchaczów  
12.30 – TELEWIZJA POLSKA – zwiedzanie z przewodnikiem. Wizyta w studiach telewizyjnych, pomieszczeniach reżyserskich, 
magazynach rekwizytów i kostiumów oraz muzeum.  
14.00 – obiad  
16.15 - STADION NARODOWY – trasa "Piłkarskie Emocje".   
Podczas trasy wizyta między innymi w pomieszczeniach strefy zawodniczej, wykorzystywanych podczas meczów reprezentacji Polski 
 w piłce nożnej oraz centrum medialne PGE Narodowego w piłce nożnej, które przeznaczone jest dla dziennikarzy.  
17:30 – wyjazd z Warszawy 
ok. 22:00 – powrót do Puchaczowa  
 
CENA:   110 zł / os.  
CENA ZAWIERA: autokar, opiekę pilota i przewodnika, bilety wstępu do wybranych obiektów, obiad II danie, ubezpieczenie 

 

DLA RODZICA 


