
ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH NA UDZIAŁ DZIECKA 

W WYCIECZCE W RAMACH FERII ZIMOWYCH 2019 

MIEJSCE WYCIECZKI: 

PLANETARIUM EC1 – Pokaz filmowy „Polaris” 

City BUM BUM – Warsztaty Bębniarskie: bębny djembe 

DATA I GODZINY: 14.02.2019, godz. 7:30-14:00 

Dane osobowe uczestnika: 

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

Adres zamieszkania: ............................................................................................................................................................ 

Telefony kontaktowe: .......................................................................................................................................................... 

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

*dane potrzenme do ubezpieczenia 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w wyżej wymienionej wycieczce 
organizowanej przez Gminno Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie. 

Oświadczam, że: 

− Stan zdrowia dziecka nie budzi przeciwskazań do uczestnictwa w wycieczce. 
Proszę wskazać ewentualne uwagi na temat stanu zdrowia dziecka:  

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

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

− Dziecko choruje/ nie choruje* na przewlekłe choroby ……………………………………………………………….... 

− Dziecko jest uczulone/ nie* jest uczulone ………………………………………………………………………………………… 

− Dziecko dobrze / źle* znosi jazdę autokarem ………………………………………………………………………………….. 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na podejmowanie decyzji przez kierownika lub 

opiekunów wycieczki związanych z leczeniem, hospitalizacją i zabiegami operacyjnymi w 

przypadku zagrożenia zdrowia lub życia mojego dziecka podczas odbywania się wycieczki. 

 

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

  data                czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych 

Zobowiązuję się: 

− do uiszczenia kosztów udziału dziecka w wycieczce w wysokości:  zł, 

− pokrycia kosztów ewentualnych strat wyrządzonych przez moje dziecko na 
wycieczce, 

− do zapewnienia dziecku bezpiecznego dotarcia na miejsca zbiórki oraz odbiór 
dziecka z miejsca zbiórki po zakończeniu wycieczki. 

 

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

  data               czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych 



 

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 2019. 

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 zgodzie rodziców/opiekunów prawnych na udział dziecka w wycieczce przez Pana/Panią danych 

osobowych jest warunkiem zawarcia umowy na udział w zajęciach i wycieczkach w ramach FERIE 

ZIMOWYCH 2019 organizowanych przez Gminno Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie.  

Podanie danych określonych w zgodzie rodziców/opiekunów prawnych na udział w wycieczce jest 

dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości udziału wyżej wymienionym 

wydarzeniu.     

 

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

       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 FERII ZIMOWYCH 2019 

zorganizowanych przez GPCKiE w Plichtowie na stronie internetowej GPCKiE w Plichtowie (www.gpckie.pl), 

profilach społecznościowych zarządzanych przez GPCKiE oraz w lokalnych mediach w celu informacji i 

promocji GPCKiE w Plichtowie. 

 

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

       miejsce i data                        czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych 

 

http://www.gpckie.pl/

