
KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA ZAJĘĆ W RAMACH AKCJI „WAKACJE 2020” 

 

Imię i nazwisko rodzica /opiekuna:…………………………………………………………………………………………………….… 

Telefon kontaktowy: …………………………………………………………………………………… 

Zgłaszam moje dziecko ……………………………………………………………………………………………………………….. 

PESEL: ……………………………………………….. adres: ……………………………………………………………………………. 

do udziału w zajęciach organizowanych w ramach akcji „Wakacje 2020” przez Gminny Ośrodek 

Kultury w Łącku w terminie ………………………………………………………………...  

Wyrażam zgodę na dokonanie pomiaru temperatury przed rozpoczęciem zajęć. 

Jednocześnie oświadczam, że nie widzę przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa mojego 

dziecka w tej akcji.  

Oświadczam, że zdając sobie w pełni sprawę z możliwego zagrożenia chorobowego spowodowanego 

wirusem SARS-CoV-2, jakie jest związane z udziałem w zajęciach w obecnym stanie epidemicznym, 

dobrowolnie i na własną odpowiedzialność wyrażam zgodę na udział dziecka w zajęciach i nie będę 

zgłaszać jakichkolwiek roszczeń dotyczących ewentualnego zachorowania dziecka czy członków mojej 

rodziny na COVID-19, które mogłoby być związane z udziałem w warsztatach.  

Oświadczam, że w domu dziecka nikt nie jest objęty kwarantanną, izolacją domową, ani nie ma 

podejrzenia zakażenia koronawirusem. 

Zgadzam się na przeprowadzenie niezbędnych zabiegów i hospitalizację dziecka w sytuacjach 

zagrożenia zdrowia lub życia. 

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulamin zajęć wakacyjnych w Gminnym Ośrodku Kultury w Łącku 

w trakcie pandemii koronawirusa oraz wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego oraz 

Ministerstwa Zdrowia.  

  

Podpis rodzica/opiekuna: ……………………………………………………………………………… 

 

OŚWIADCZENIE 

W związku z uczestnictwem mojego dziecka w zajęciach organizowanych w ramach „Wakacji 2020” w Gminnym 

Ośrodku Kultury w Łącku, ja niżej podpisany(a)  zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych 

osobowych, Dz. U. rok 2018 poz. 1000, wyrażam zgodę na umieszczanie danych osobowych mojego dziecka  w 

bazie danych Gminnego Ośrodka Kultury w Łącku.  W rozumieniu ww. ustawy o ochronie danych osobowych 

administratorem zbiorów danych, w których przetwarzane będą dane osobowe, jest Gminny Ośrodek Kultury w 

Łącku.  Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych 

przepisami prawa. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec 

takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na 

przetwarzanie danych osobowych.  

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez GOK zarejestrowanego materiału związanego z udziałem w ww. 

programie.      

   Podpis rodzica/opiekuna: ……………………………………………………………………………… 


