
1 

 

 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA 
DO UDZIAŁU W WYCIECZCE 

DO ZAMKU W MOSZNEJ W DNIU 17.02.2023 R. 
W RAMACH 

„FERIE PEŁNE TAJEMNIC” 
 

 
DANE UCZESTNIKA  
Imię i nazwisko:  
 
_________________________________________________________________________ 
Data urodzenia:  
 
_________________________________________________________________________ 
PESEL:  
 
_________________________________________________________________________ 
Telefon kontaktowy:  
 
_____________________________________________________________________ 
Adres e-mail: 
___________________________________________________________________________ 
 
DANE RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA: 
Imię i nazwisko:  
 
_________________________________________________________________________  
Telefon kontaktowy:  
 
_____________________________________________________________________ 
Adres e-mail:  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 

 

Regulamin wycieczki 
W RAMACH „FERIE PEŁNE TAJEMNIC” 

      w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Jelczu-Laskowicach 
I. Zasady zapisów na wycieczki: 

• Grupa osób biorący udział w wycieczce tworzona jest na podstawie zapisów prowadzonych przez biuro 
MGCK do wyczerpania limitu przyjęć. 

• W przypadku wyczerpania limitu przyjęć, dziecko może zostać umieszczone na liście rezerwowej. 
• O kolejności przyjęć decyduje miejsce zajmowane na liście rezerwowej. 

II. Opłaty i warunki uczestnictwa w zajęciach: 
• Podstawowym warunkiem uczestnictwa dziecka w wyciecze jest akceptacja niniejszego 

regulaminu i dokonanie opłaty podczas zapisów. 
• Wyklucza się jakiekolwiek zwroty za opłaty wniesione za wycieczki z przyczyn rezygnacji lub 

nieobecności. Dotyczy to również nieobecności usprawiedliwionych. 
• Rodzic wykupując dziecku uczestnictwo  w  wyciecze  ma  zarezerwowane  dla  niego  miejsce w grupie, 

zapewnioną opiekę i transport z miejsca zbiórki (parking pod CSIR) do miejsca docelowego wycieczki i 
z miejsca docelowego wycieczki do miejsca zbiórki (parking pod CSIR) oraz ciepły posiłek.  

III. Podstawowe zasady bezpieczeństwa i opieki nad dziećmi podczas wycieczek 

• Przed wyruszaniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdów oraz przybycia do 
punktu docelowego, opiekunowie powinni bezwzględnie sprawdzać stan liczbowy uczniów. 

• Podczas wycieczek należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpiecznego poruszania się po 
drogach. 

• Do przewozu młodzieży MGCK zapewni tylko sprawne pojazdy. 
• MGCK zapewnia uczestnikom wycieczek ubezpieczenie od następstw NW. 
• W przypadku, gdy podczas trwania wycieczki miał miejsce wśród jego uczestników wypadek, MGCK 

zastosuje odpowiednio przepisy dotyczące postępowania w razie wypadków 

• MGCK zastrzega sobie możliwość odwołania wycieczki z powodu zebrania niewystarczającej liczby 
uczestników. W tym przypadku zapisanym uczestnikom wycieczki zostaną zwrócone pieniądze. 

• MGCK zastrzega sobie możliwość odwołania wycieczki z powodu wyjątkowych okoliczności (np.: klęska 
żywiołowa). W tym przypadku uczestnikom wycieczki zostaną zwrócone pieniądze. 

• Zapisując dziecko na wycieczkę rodzic lub prawny opiekun bierze odpowiedzialność za stan 
zdrowia dziecka, świadomy jego kondycji fizycznej i zdrowotnej. 

• MGCK odpowiada za bezpieczeństwo dziecka tylko w czasie wycieczki, natomiast nie ponosi 
odpowiedzialności przed i po zakończeniu wyjazdu, a także w przypadku samowolnego ich 
opuszczenia. 

• Dzieci są przyprowadzane na miejsce zbiórki (parking pod CSIR) i odbierane przez rodziców lub 
prawnych opiekunów. 

• MGCK nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione przez uczestników wycieczki. 

• Za szkody materialne i zdrowotne wynikłe z nieprzestrzegania regulaminu odpowiedzialność 
finansową ponoszą rodzice/opiekunowie. 

• Rodzice ponoszą odpowiedzialność prawną za wypadek do jakiego dochodzi, gdy ich dziecko nie 
przestrzega regulaminu wycieczki i regulaminu obiektów i miejsc w których przebywa. 

IV. Obowiązki uczestników wycieczki 
Uczestnik wycieczki jest zobowiązany: 

• przybyć na miejsce zbiórki o wyznaczonej godzinie, 
• poinformować opiekuna wycieczki o ewentualnym złym samopoczuciu, 

• wykonywać polecenia kierownika, opiekunów, pilota i przewodnika, 

• w środkach transportu zająć miejsce wyznaczone przez opiekuna, 
• w czasie jazdy nie spacerować, nie stawać na siedzeniu, nie wychylać się przez okno, 
• nie zaśmiecać pojazdu, 
• korzystać z urządzeń technicznych zgodnie z ich przeznaczeniem i za zgodą opiekuna, 
• używać telefonów komórkowych w czasie wyznaczonym przez opiekuna/kierownika wycieczki, 
• w czasie postoju i zwiedzania nie oddalać się od grupy bez zgody opiekuna, 
• zachowywać się zgodnie z ogólnymi zasadami dobrego wychowania i kultury, 
• dbać o bezpieczeństwo własne i innych, 

• traktować z należytym respektem zwiedzane obiekty i eksponaty, 
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• nie śmiecić, nie niszczyć zieleni, nie płoszyć zwierząt, 
• uczestnik wycieczki zobowiązany jest zapoznać się i przestrzegać regulamin wycieczki, 

• bezwzględnie przestrzegać zakazu palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz 
innych środków odurzających. 

 
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………………………………………………… 
w wycieczce do zamku w Mosznej w dniu 17.02.2023 r. 

   Jednocześnie oświadczam, że  
 
moje dziecko jest zdrowe, i nie ma żadnych przeciwwskazań na długą podróż autokarem.  
 
moje dziecko jest zdrowe, ale źle znosi długą podróż autokarem i zapewnię mu odpowiednie 
środki farmakologiczne. 
 

W dniu wycieczki zobowiązuje się do zapewnienia dziecku bezpiecznego dotarcia i powrotu na 
i z miejsca zbiórki. 
Nr telefonu kontaktowego w czasie wycieczki …..……………………………………………………………….. 

 
……………………………………………………………………. 

Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego/ uczestnika zajęć 
 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
 

Czy zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych Twoich/Twojego dziecka zamieszczonych 
w niniejszym formularzu przez Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Jelczu- Laskowicach, w celu 
uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez MGCK ? 

□ NIE □ TAK 
W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Cofnięcie 
zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
Twojej zgody przed jej wycofaniem. 

 

……………………………………………………………………. 
Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego/ uczestnika zajęć 

 
Zgoda na wykorzystanie wizerunku 

 
Czy  zgadzasz  się  na  wykorzystanie  Twojego/Twojego  dziecka   wizerunku  utrwalonego   w ramach 
realizacji zajęć przez Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Jelczu-Laskowicach, w mediach 
elektronicznych, w materiałach prasowych, broszurach, ulotkach, gazetkach? 

□ NIE □ TAK 
W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na wykorzystanie wizerunku. Cofnięcie zgody nie będzie 
wpływać na zgodność z prawem wykorzystania wizerunku, którego dokonano na podstawie Twojej 
zgody przed jej wycofaniem. 

 
 

……………………………………………………………………. 
Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego/ uczestnika zajęć 
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Akceptuję warunki przedstawione w powyższym regulaminie i zgadzam się na ich stosowanie 
w odniesieniu do uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Miejsko-Gminne Centrum Kultury 
w Jelczu-Laskowicach. 

 

……………………………………………………………………. 
data i czytelny podpis 

 
 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 
Niniejszym informujemy, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. 

1. Administrator danych osobowych 
My, Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Jelczu-Laskowicach, z siedzibą w Jelczu- Laskowicach 
przy ul. Oławskiej 46 jesteśmy Administratorem Twoich/Twojego dziecka danych osobowych. 
2. Inspektor Ochrony Danych 
Wyznaczyliśmy  Inspektora  Ochrony   Danych,   z   którym   możesz   się   skontaktować   
w sprawach ochrony swoich/swojego dziecka danych osobowych i realizacji swoich praw przez 
e-mail: iod@mgck-jl.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w punkcie 1. 
3. Cele i podstawy przetwarzania 
Twoje/Twojego dziecka dane osobowe przetwarzamy w celu realizacji zajęć na podstawie 
Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. A RODO)3 

4. Odbiorcy danych 
Twoich/ Twojego dziecka danych nie będziemy udostępniać innym podmiotom. 
5. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych 
Nie przekazujemy Twoich/Twojego dziecka danych. 
6. Okres przechowywania danych 
Twoje/Twojego dziecka dane osobowe przechowujemy do końca roku kalendarzowego 
następującego po roku, w którym zakończyły się zajęcia. 
7. Twoje prawa 
Przysługuje Ci: 
a) prawo dostępu do swoich/swojego dziecka danych osobowych oraz otrzymania ich 

kopii; 
b) prawo do sprostowania (poprawienia) swoich/ swojego dziecka danych; 
c) prawo do usunięcia danych; 
d) prawo do ograniczenia przez MGCK przetwarzania Twoich/ Twojego dziecka danych; 
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 
f) prawo  do  wniesienia  skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 
g) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.  
8. Informacja o obowiązku/dobrowolności podania danych  
Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne. 

 
Zapoznałam/em się z powyższą informacją: 

 

……………………………………………………………………. 
data i czytelny podpis 

3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) 

mailto:iod@mgck-jl.pl

