
 

 

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) 

 

 

Imię i nazwisko dziecka 
..................................................................................................................................... 
 

Data urodzenia .................................................................. 

PESEL .....................................................................  
 

Adres zamieszkania 
............................................................................................................................................ 
 

Telefon kontaktowy do rodzica/opiekuna prawnego 
........................................................................................ 

 

 
 

• Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w akcji WAKACJE W PUCHACZOWIE organizowanym przez 

GOK Puchaczów 

• Zapoznałam/-em się z programem „Wakacji w Puchaczowie” i oświadczam,  

że moje dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach proponowanych przez 

Organizatorów (m.in. w zajęciach sportowych, rajdach rowerowych,  

w zajęciach na basenie) oraz podróży autokarem 
 

 

•  Czy dziecko jest na coś uczulone lub nie może spożywać jakiś pokarmów lub leków?     NIE          TAK  
                                                                                              odpowiednie zakreślić  
Proszę wymienić na co dziecko jest 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 Organizatorów. 

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

moich i mojego dziecka.
 

 

 

Puchaczów, …………………………  

 
 

   ............................................................................................................................. 
        CZYTELNY PODPIS RODZICA/OPIEKUNU PRAWNEGO  

  

 

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 dnia 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 dowolnym 
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 dotyczących 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    Wakacje Z GOK 2022 
 

PONIEDZIAŁEK  4.07.2022 

 
Warsztaty plastyczne 
TĘCZA ZE SZNURKA 

 
godz. 10.00 - 13.00 

 
WYMAGANIA: 

drugie śniadanie, picie 

WTOREK     5.07.2022 
 
park trampolin Lublin 
MANIASKAKANIA 

 
W drodze powrotnej  

McDonald’s 
 

WYMAGANIA: 
wygodny strój, picie, 

kieszonkowe 

 

ŚRODA    

6.07.2022 

 
 

 
WOLNE 

CZWARTEK    7.07.2022 

 
Kino Cinema-City 

LUBLIN 
„Foki kontra rekiny” 

 
] 

MOŻNA: 
kieszonkowe na zakupy w barku  

proponowane są zestawy 
szkolne. 

PI ĄTEK  8.07.2022 
 

 
DMUCHAŃCE 

Park 
w Puchaczowie 

 
godz. 10:00-13:00 

 

 

PONIEDZIAŁEK 11.07.2022 

 
Basen LUBLIN 

ul. Łabędzia 
Po basenie McDonald’s 

 
WYMAGANIA: 

strój kąpielowy (ZAŁOŻONY JUŻ 
POD UBRANIE), klapki, ręcznik, 

ZWIĄZANE WŁOSY (dziewczynki), 
kieszonkowe 

 
MOŻNA:  

rękawki/kółko do pływania 

 

WTOREK     12.07.2022 
 

RAJD ROWEROWY 
Orlik OSTRÓWEK 

 
WYMAGANIA: 

umiejętność jazdy na rowerze 
sprawny rower 

wygodny strój na rower, nakrycie 
głowy, drugie śniadanie 

 

 

ŚRODA    

13.07.2022 

 

 

 
 

 
WOLNE 

 

CZWARTEK    14.07.2022 

 
 

wycieczka 
SANDOMIERZ 

 
 

WYMAGANIA: 
drugie śniadanie, picie, nakrycie 

głowy 

 
MOŻNA: 

kieszonkowe na zakup pamiątek 
 

 

PI ĄTEK  15.07.2022 

 
Warsztaty kulinarne 
PROJEKT ZDROWIE 

 
godz. 10:00-13:00 

 

PONIEDZIAŁEK  18.07.2022 

 
Warsztaty plastyczne 

WAKACYJNE PUDEŁKO 
NA SKARBY 

 
 

godz. 10.00 - 13.00 
 

WYMAGANIA: 

drugie śniadanie, picie, 
 

WTOREK     19.07.2022 
 

 
RAJD ROWEROWY 
Jezioro  - Piaseczno 

 
WYMAGANIA: 

umiejętność jazdy na rowerze 
sprawny rower 

wygodny strój na rower, nakrycie 
głowy, drugie śniadanie 

ŚRODA    

20.07.2022 

 
 

WOLNE 
 

 

 

CZWARTEK    21.07.2022 
 

 
Kino Cinema-City 

LUBLIN 
„Niezgaszalni” 

 
 

MOŻNA: 
kieszonkowe na zakupy w barku  

proponowane są zestawy 
szkolne. 

PI ĄTEK  22.07.2022 

 
 

DMUCHAŃCE 
Park 

w Puchaczowie 
 

godz. 10:00-13:00 

 

PONIEDZIAŁEK 25.07.2022 
 

Basen LUBLIN  
ul. Łabędzia 

Po basenie McDonald’s 
 
 

WYMAGANIA: 
strój kąpielowy (ZAŁOŻONY JUŻ 
POD UBRANIE), klapki, ręcznik, 

ZWIĄZANE WŁOSY (dziewczynki), 
kieszonkowe 

 
MOŻNA:  

rękawki/kółko do pływania 

WTOREK     26.07.2022 

 
 

RAJD ROWEROWY 
Park Linowy Ciechanki 

 
WYMAGANIA: 

umiejętność jazdy na rowerze 
sprawny rower 

wygodny strój na rower, nakrycie 
głowy, drugie śniadanie  

 

 

ŚRODA    

27.07.2022 

 
 

 
WOLNE 

CZWARTEK    28.07.2022 
 

 

 
park trampolin Lublin 
MANIASKAKANIA 

 
W drodze powrotnej  

McDonald’s 
 

WYMAGANIA: 
wygodny strój, picie, 

kieszonkowe 
 
 

PI ĄTEK  29.07.2022 
 

 
OGNISKO 

Na zakończenie wakacji 
 

godz. 10:00-13:00 

 

 

DLA RODZICA 


