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KARTA ZGŁOSZENIA NA WAKACJE Z GOKIEM 2016 
 
DANE OBOWIĄZKOWE:  

Imię i nazwisko dziecka:  
 

Data urodzenia dziecka:  
 

Imię i nazwisko opiekuna:  
 

Adres zamieszkania:  
 

Numer telefonu do kontaktu  
z opiekunem: 

 

Numer telefonu do kontaktu  
z dzieckiem: 

 

Adresy e-mail:  
 

Alergie dziecka:  
 

 
Zgoda rodziców 

 
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w wydarzeniu: warsztatach / Podwórkowych 

Szaleństwach / Nocnym Maratonie Bajkowym NOC-niku / Kinie Pod Chmurką / wyjeździe do 
Cinema City / wycieczcei do ………………..…………………………...................................................  
w terminie ………………………………. Jednocześnie zobowiązuję się do zapewnienia jego 
bezpieczeństwa w drodze pomiędzy miejscem zbiórki i zakończeniem wydarzenia a domem. 
 
 Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka w materiałach promocyjnych 
(sprawozdania, informacje do prasy itp.) dotyczących Oferty przygotowanej przez Gminny Ośrodek 
Kultury w Suszcu. 
 
…………………………..                                                              …………………………………                                        
   (miejscowość i data)                                                                                           (podpis rodzica)                            

 
 

Oświadczenie 
 

 Wyrażam / nie wyrażam zgody/ -ę na pokrycie ewentualnych szkód materialnych 
wyrządzonych przez moje dziecko w trakcie trwania wydarzenia. 
 
 Wyrażam / nie wyrażam zgody/ -ę na podejmowanie decyzji związanych z leczeniem, 
hospitalizacją i zabiegami operacyjnymi, w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia mojego dziecka 
przez kierownika lub opiekunów wycieczki. Jednocześnie nie znam przeciwwskazań zdrowotnych do 
udziału mojego dziecka w/w wydarzeniu, którego program i regulamin poznałem. 
 

Wyrażam / nie wyrażam zgody/ -ę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie  
z ustawą z dn. 19.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.) 
przez Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu, ul. Ogrodowa 22, w celu przesyłania mi informacji  
o działalności i ofercie Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu. Podanie danych w celach przesłania 
informacji jest dobrowolne, a klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawienia  
i usunięcia. Wyłącznym administratorem danych jest Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu, dane nie 
będą udostępniane w żadnej formie innym podmiotom ani osobom. 
 
 
…………………………………..                                                              ……………………………… 
        (miejscowość i data)                                                                                    (podpis rodzica) 
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Regulamin wydarzenia!  
 

Każdy uczestnik i uczestniczka wydarzenia zobowiązani są: 
 

1. Zapoznać się z zasadami Regulaminu wydarzenia oraz bezwzględnie się do nich stosować. 
2. Wykonywać polecenia oraz dostosowywać się do nakazów i zakazów wydawanych przez 

organizatorów (opiekun, kierownik, przewodnik). 
3. Zachowywać się w sposób kulturalny i zdyscyplinowany. Twoje zachowanie może mieć 

wpływ na bezpieczeństwo innych osób! 
4. Nie oddalać się od grupy. 
5. Przestrzegać zasady poruszania się po drogach, transportu zbiorowego, bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego. 
6. Informować opiekunów o jakichkolwiek sytuacjach niebezpiecznych mogących zagrażać 

życiu lub zdrowiu uczestników wydarzenia. 
7. Zgłaszać opiekunowi / opiekunce wydarzenia wszelkie objawy złego samopoczucia. 
8. Dostosowywać się do obowiązujących w obiektach użyteczności publicznej regulaminów. 
9. Dbać o czystość, ład i porządek w miejscach, w których się przebywa. 
10. W obiektach noclegowych przestrzegać obowiązujących tam regulaminów. 
11. Kulturalnie odnosić się do opiekunów, opiekunek, kolegów, koleżanek i innych osób. 

 
Oświadczam, że zapoznałem/am się z powyższym regulaminem i w całości go akceptuję. 
 
 
 
……………………………….                        …………………………… 
        (miejscowość i data)                          (podpis uczestnika/uczestniczki) 

 
                                                                     

                                                                                       
                                                        
                                                 
i Niewłaściwe skreślić 


