
KARTA UCZESTNICTWA W WAKACJACH Z GPCKIE 2018 
 

I. Informacje o organizatorze zajęć w ramach WAKACJI Z GPCKIE 2018 

 

Organizator: Gminno Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie 

Adres: Plichtów 21, 92-701 Łódź 

Czas trwania zajęć: 02 lipca 2018r. – 20 lipca 2018r. (poniedziałek – piątek, w godz. 7:30 – 16:30) 

Miejsce, w którym odbywać się będą zajęcia: GPCKiE w Plichtowie, Plichtów 21 

 

II. Podstawowe informacje o uczestniku zajęć:  

 

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

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

Data i miejsce urodzenia:………………………………………………………………………………………………..  

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

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

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

 

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 WAKACJI Z GPCKIE 

oraz samodzielne powroty dziecka z zajęć w ramach WAKACJI Z GPCKIE 2018. (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 WAKACJI Z 

GPCKIE 2018.  

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

ramach WAKACJI Z GPCKIE 2018, z których programem się zapoznałem/am. 

 

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

       miejsce i data                                              czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych 

 

V. Szczegółowa informacja na temat udziału w zajęć w ramach WAKACJI Z GPCKIE 2018: 

 

Terminy udziału w zajęciach (proszę zaznaczyć konkretne daty): 

 

 

We wskazanym/wskazanych wyżej terminie/terminach dziecko będzie uczestniczyć w zajęciach w ramach 

WAKACJI Z GPCKIE 2018 w godzinach (proszę podać godziny przywiezienia/ odebrania dziecka): 

 

Godz. przywiezienia:……………………………………… Godz. odebrania: …………………………………………. 

 

UWAGI:…………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego syna/mojej córki: 

 

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

(imię i nazwisko) 

na udział w zajęciach w ramach WAKACJI Z GPCKIE 2018 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 6 roku życia. Zobowiązuję się do uiszczenia wszelkich opłat wynikających z udziału w w/w zajęciach 

najpóźniej do 27 czerwca (włącznie).   

 

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

       miejsce i data                                              czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych 

 

 

Poniedziałek 

2 lipca 
 Wtorek 

3 lipca 
 Środa 

4 lipca 
 Czwartek 

5 lipca 
 Piątek 

6 lipca 
 

Poniedziałek 

9 lipca 
 Wtorek 

10 lipca 
 Środa 

11 lipca 
 Czwartek 

12 lipca 
 Piątek 

13 lipca 
 

Poniedziałek 

16 lipca 
 Wtorek 

17 lipca 
 Środa 

18 lipca 
 Czwartek 

19 lipca 
 Piątek 

20 lipca 
 



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 i wycieczkach organizowanych przez Gminno Parkowe 

Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie w ramach WAKACJI Z GPCKiE 2018. 

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 i wycieczkach wakacyjnych w ramach WAKACJI W GPCKIE 2018 organizowanych przez Gminno Parkowe 

Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie.  

Podanie danych określonych w karcie uczestnictwa w WAKACJACH Z GPCKIE 2018 jest dobrowolne, a 

konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości udziału w w/w zajęciach.     

 

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

       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 i wycieczek w ramach ramach WAKACJI W GPCKIE 2018 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/

