
ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNA PRAWNEGO NA WYJAZD DZIECKA DO KINA 

W RAMACH FERII ZIMOWYCH 2020 

 

Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Dobrej  

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka 

(imię i nazwisko dziecka)……………………………………………………………………………… 

(PESEL dziecka)………………………………………………………………………………………. 

w wyjeździe do kina (Kino KLAPS w Limanowej obecna siedziba Łososinie) 

                              w dniu 27.01.2020r/3.02.2020r (nie potrzebne skreślić)  

 repertuar pt. Śnieżka i fantastyczna siódemka 27.01.2020r 

repertuar pt. Doktor Dolitte 3.02.2020r 

REGULAMIN WYJAZDU DO KINA 

1. Zapisy na wyjazd do kina odbywają się w trakcie trwania Ferii Zimowych w Gminnym Ośrodku 

Kultury w Dobrej. Koszt biletu do kina pokrywa organizator i także koszty dojazdu do kina. 

2. Pierwszeństwo w wyjeździe mają dzieci uczestniczące w zajęciach świetlicowych podczas Ferii 

Zimowych z GOK-iem. Decyduje kolejność zapisów. Maksymalną ilość uczestników na jeden wyjazd 

ustala Organizator (ok.28 osób).  

4. Wyjazdy odbywają się według następującego harmonogramu: 

 
Godz. Miejscowość Program 

9.00 Dobra  Wyjazd do Kina Klaps w Limanowej w siedzibie Łososina 

9.25 Łososina  Przyjazd  

9.30 Łososina Wejście do Kina  

11.10 Łososina Wyjazd z Kina 

11.30 Dobra Powrót z Kina na miejsce zbiórki w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrej 

 

Oświadczenia 

1. Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się  z Regulaminem Wyjazdu i go akceptuję. 

2. Wyrażam zgodę na podejmowanie decyzji w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia mojego 

dziecka przez opiekunów w trakcie wyjazdu poprzez wezwanie karetki pogotowia. Jednocześnie nie 

znam przeciwwskazań do udziału mojego dziecka w w/w wyjeździe. 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w w/w zgodzie na potrzeby 

niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestnika wyjazdu (zgodnie z ustawą 

z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. 

4. Wyrażam zgodę na fotografowanie mojego dziecka podczas wyjazdu oraz publikowanie tych 

materiałów - zgoda w karcie zgłoszeniowej dziecka na Ferie Zimowe 2020r.  

5. Inne istotne informacje, które rodzice chcą przekazać Organizatorowi wyjazdu. 

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

 

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

(miejscowość i data)       (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informuję, iż: Administratorem Pani/Pana danych 

osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Dobrej z siedzibą Dobra 490,34-642 Dobra, zwany dalej Administratorem, Inspektorem Danych Osobowych jest Magdalena Rapacz. Kontakt 

w sprawach ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: m.rapacz@gok.gminadobra.pl lub tel. 18 333 02 39. zgoda jest nieodpłatna i może być wycofana w każdym 

czasie bez wpływu na zgodność z prawem wykorzystania do jakiego doszło przed jej wycofaniem. Dane osobowe zbierane są w celu: kontaktu z rodzicem, a także zgłoszenia dziecka do 

firmy ubezpieczeniowej w celu ubezpieczenia wyjazdu do kina.  


