
 

 

 

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 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. wizyty w kinie, w podziemiach kredowych, wizyty w Manii Skakania) 

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. 
 

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 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 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    FERIE Z GOK Puchaczów 
 

PONIEDZIAŁEK 16.01.2023 

 
 

 

Warsztaty plastyczne 
 -  upominek dla Babci 

 i Dziadzia 
 
 

I grupa godz.  10:00 
II grupa  godz. 12.00  

 
sala  GOK 

 
 

WYMAGANIA: obuwie na zmianę 
 

MOŻNA: drugie śniadanie, picie 
 

ŚRODA 18.01.2023 

 

 
  

LUMINA PARK LUBLIN 
 

Tajemniczy Ogród 
 

zbiórka godz. 16:00, GOK 
 

WYMAGANIA: kieszonkowe na wizytę 
 w McDonald’s 

PIĄTEK 20.01.2023 
 

 

Kino Cinema-City LUBLIN 
Felicity 

 
 

 

zbiórka godz. 9:00, GOK 
 

 
 

     MOŻNA: kieszonkowe na zakupy 
w barku kinowym 

 

PONIEDZIAŁEK 23.01.2023 

 

 
Warsztaty malowania 

 EKO -TORBY 
 

 
I grupa godz.  10:00 
II grupa  godz. 12.00  

 
sala  GOK 

 
 

WYMAGANIA:  obuwie na zmianę 
 

MOŻNA:  drugie śniadanie, picie 
 
 

WTOREK 24.01.2023 
 

MANIA SKAKANIA 
Park Trampolin Lublin + wizyta 

 w McDonald’s 
 
 

 

zbiórka godz. 8:30, GOK 
 
 
 

WYMAGANIA: wygodne sportowe 
ubranie, butelka wody NIEGAZOWANEJ 
 
dziewczęta: związane włosy, BRAK 
BIŻUTERII 
 

kieszonkowe na wizytę w McDonald’s 

ŚRODA 25.01.2023 

 
 

RAMBIT ZIMOWY+ wyjście na pizzę 

 
 
 

zbiórka godz. 10:00, GOK 
 
 

                   sala  GOK 
 

WYMAGANIA: obuwie na zmianę 
     
    MOŻNA: picie 

 

 

 

DLA RODZICA 


