
KARTA UCZESTNICTWA W FERIACH ZIMOWYCH Z GPCKIE 2019 

 
 

I. Informacje o organizatorze zajęć/warsztatów w ramach FERII ZIMOWYCH Z GPCKIE 2019 

 

Organizator: Gminno Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie 

Adres: Plichtów 21, 92-701 Łódź 

 

II. Podstawowe informacje o uczestniku zajęć:  

Imię i nazwisko:…………………………………………………………………………………………………………. 

Adres:……………………………………………………………………………………………………………………..  

PESEL*:………………………………………………………………………………………………………………….. 

Imię i nazwisko matki i ojca:…………………………………………………………………………………………… 

Nr telefonu rodziców/opiekunów:………………………………………..…………………………………..…………  

*na potrzeby ubezpieczenia dzieci w ramach organizowanych wycieczek 

 

III. Osoby upoważnione do odbioru dziecka:  

 

Imię i nazwisko Nr telefonu 
Nr dowodu 

osobistego 

Kim wskazana osoba jest 

dla dziecka 

    

    

    

    

 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na samodzielne dochodzenie dziecka na zajęcia w ramach FERII ZIMOWYCH 

Z GPCKIE oraz samodzielne powroty dziecka z zajęć w ramach FERII ZIMOWYCH Z GPCKIE 2019. (proszę zakreślić 

właściwą opcję) 

 

………………………………………                                ……….………………………………….………………… 

       miejsce i data                                              czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych 

 

IV. Informacja na temat stanu zdrowia dziecka (proszę zakreślić właściwą opcję) 

Alergie: NIE/TAK – jakie?............................................................................................................................................... 

Jazda autokarem: DOBRZE ZNOSI/ŹLE ZNOSI ………………………………………………………………….... 

Przyjmowane leki: NIE/TAK – jakie, kiedy?................................................................................................................. 

Przewlekłe choroby i inne istotne informacje: 

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………... 



Wyrażam zgodę na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zabiegów lub operacji w stanach zagrażających 

życiu lub zdrowiu mojego dziecka, które wydarzyć się mogą podczas trwania zajęć w ramach FERII 

ZIMOWYCH Z GPCKIE 2019.  

Jednocześnie oświadczam, że nie znam przeciwwskazań zdrowotnych do udziału mojego dziecka w zajęciach/ 

warsztatach w ramach FERII ZIMOWYCH Z GPCKIE 2019, z których programem się zapoznałem/am. 

 

 

………………………………………                                ……….………………………………….………………… 

       miejsce i data                                              czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych 

 

V. Szczegółowa informacja na temat udziału w zajęciach/warsztatach w ramach FERII Z GPCKIE 

2019: (proszę zaznaczyć konkretne daty): 

 

 

I TYDZIEŃ FERII ZIMOWYCH 

 

11 
lutego 
2019r. 

 10:30-12:00 
Bajkowa kraina 

+ zimowe 
warsztaty 
kreatywne 

 
13:00-14:30 
Warsztaty 

artystyczne  

 

14:30-16:00 
Warsztaty 

muzyczne z 
różnymi 

instrumentami 

 

16:45-17:45 
Mix taneczny dla 

dzieci 
15zł/osoba lub 

karnet 

 

17:45-19:00 
Magnesiki na 

lodówkę 
10zł/osoba lub 

karnet 

 

12 
lutego 
2019r. 

11:30-13:00 
Warsztaty 

artystyczne  
 

13:30-15:00 
Zimowe 

warsztaty 
kreatywne + 

zabawy 

 

15:30-17:00 
Animacje 
ruchowe i 
taneczne 

 

17:30-18:30 
Zajęcia 

warsztatowe:  
„Mały 

naukowiec”  
20 zł/osoba 

  
 

  

13 
lutego 
2019r. 

10:00-13:00 
Bajkowa kraina 

+ zimowe 
warsztaty 
kreatywne 

 
13:30-15:00 
Lampiony 

walentynkowe 
 

15:30-16:45 
Planszówkowo i 

puzzlowo 
 

17:00-19:30 
Walentynkowe warsztaty kulinarne: 

„Pyszne jadalne walentynki”  
40 zł/osoba 

  
 

 

 

14 
lutego 
2019r. 

7:30-14:00 
WYCIECZKA:  

- Planetarium EC1: „Polaris” 
- warsztaty bębniarskie: bębny djembe 

45 zł/osoba 

 

15 
lutego 
2019r. 

10:00-13:00 
MEGA 

PLANSZÓWKA – 
tworzymy wielką 
grę planszową i 
gramy w różne 

gry 

 
15:00-16:30 
Warsztaty 

artystyczne 

 
 

 

17:00-19:00 
Misy i gongi – 

zajęcia dla dzieci 
20 zł/osoba 

 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

18 
lutego 
2019 r.  

10:00-13:00 

Bajkowa kraina 

+ zimowe 

warsztaty 

kreatywne 

 

13:30-15:00 

Tworzymy Slime 

i glutki 

 

 

16:45-17:45 

Mix taneczny dla 

dzieci 

15zł/osoba lub 

karnet 

 

17:45-19:15 

Party w świetle 

UV 

30 zł/osoba 

   
 



19 
lutego 
2019r. 

9:30-16:00  

WYCIECZKA:  

- Pałac Herbsta:„Zabawy z Anną Marią” 

 - Ballandia: sala zabaw z animacjami 

35 zł/osoba 

  
 

 

 

20 
lutego 
2019r. 

10:00-11:30 

Warsztaty 

artystyczne 

 

12:00-14:00 

Masa 

porcelanowa + 

broszki z 

modEliny 

 

14:30-16:30 

Bajkowe 

opowieści + 

strefa animacji 

 

17:00-18:30 

Świeczki żelowe  

i kolorowe 

mydełka 

30 zł/osoba 

  

 

 

 

 

 

 

 

21  
lutego 
2019r. 

10:00-13:00 

Zimowe zabawy i 

gry, zajęcia 

ruchowe, 

zimowy spacer + 

ognisko  

(zależne od 

pogody) 

 

 

13:30-15:00 

Worek – plecak 

kolorowany 

pomysłami 

10 zł/osoba 

 

 

15:30-17:00 

Animacje 

ruchowe  

i taneczne 

 

     

22  
lutego 
2019r. 

17:30-20:30 

BAL KARNAWAŁOWY DLA DZIECI  

Przebieramy się za zwierzaki  

  

 

 

 

 

1. Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem udziału w feriach zimowych 2019  

z Gminno Parkowym Centrum Kultury in Ekologii w Plichtowie 

 

2. Wyrażam zgodę na udział mojego syna/mojej córki: 

 

……….…………………………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko) 

w zajęciach/warsztatach/wycieczkach odbywających się w ramach FERII ZIMOWYCH Z GPCKIE 2019 

organizowanych przez Gminno Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie, które będą się odbywały na terenie 

GPCKiE w Plichtowie i są przeznaczone dla dzieci od 5 roku życia. Zobowiązuję się do uiszczenia wszelkich opłat 

wynikających z udziału w w/w zajęciach/wycieczkach/warsztatach najpóźniej do 8 lutego (włącznie).   

 

………………………………………                                ……….………………………………….………………… 

       miejsce i data                                              czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku informujemy, że: 



1. Administratorem podanych danych osobowych jest: Gminno Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie Plichtów 

21, 92-701 Łódź. 

2. Celem przetwarzania danych jest udział w zajęciach, warsztatach i wycieczkach organizowanych przez Gminno Parkowe 

Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie w ramach FERII ZIMOWYCH Z GPCKIE 2019. 

3. Celem przetwarzania danych osób upoważnionych do odbioru dziecka jest weryfikacja osoby odbierającej dziecko. 

Przetwarzanie danych osób upoważnionych do odbioru dziecka leży w interesie Administratora Danych i służy 

zapewnieniu bezpieczeństwa dzieciom.   

Zebrane dane będą przetwarzane przez okres udziału w zajęciach, warsztatach, wycieczkach, następnie przechowywane będą w 

archiwum przez okres 5 lat, podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury nr 1743 z dnia 20.10.2015 r.  

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści podanych danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie.  

Ma Pan/ Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych naruszałoby 

przepisy ogólne rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. 

Podanie w karcie uczestnictwa przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy na udział w zajęciach, 

warsztatach  i wycieczkach w ramach FERII ZIMOWYCH Z GPCKIE 2019 organizowanych przez Gminno Parkowe Centrum 

Kultury i Ekologii w Plichtowie.  

Podanie danych określonych w karcie uczestnictwa zajęciach, warsztatach, wycieczkach w ramach FERII ZIMOWYCH Z GPCKIE 

2019 jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości udziału w w/w zajęciach, 

warsztatach/wycieczkach.     

 

………………………………………                                ……….………………………………….………………… 

       miejsce i data                                              czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i materiałów filmowych zawierających wizerunek mojego dziecka 

zarejestrowanych podczas zajęć, warsztatów  i wycieczek w ramach FERII ZIMOWYCH Z GPCKIE 2019 zorganizowanych przez 

GPCKiE w Plichtowie. Ponadto wyrażam zgodę na umieszczanie i publikowanie zdjęć prac wykonanych przez moje dziecko na 

stronie internetowej GPCKiE w Plichtowie (www.gpckie.pl), profilach społecznościowych zarządzanych przez GPCKiE oraz w 

mediach w celu informacji i promocji GPCKiE w Plichtowie. 

 

………………………………………                                ……….………………………………….………………… 

       miejsce i data                                              czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gpckie.pl/

