
DEKLARACJA/ZGODA 

NA UDZIAŁ W WYCIECZCE/ZAJĘCIACH/INNYCH IMPREZACH 

organizowanych 

przez Gminne Centrum Kultury i Biblioteki im. Klary Prillowej w Kcyni 

 

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

Imię i nazwisko uczestnika                                                PESEL uczestnika 

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

Adres zamieszkania uczestnika 

……………………………………………………………………………………….. 

Numer telefonu rodzica/opiekuna prawnego/uczestnika 

 

Ja niżej podpisana/y wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w: 

 wycieczce/imprezie krajoznawczo -turystycznej* w terminie: 

od………………………………...do…………………………………… 

 

 zajęciach………………………………………………………………… 

organizowanych przez Gminne Centrum Kultury i Biblioteki w Kcyni. 

1. Oświadczam, że zobowiązuję się do zapewnienia bezpieczeństwa mojemu dziecku  

w drodze pomiędzy miejscem zbiórki i rozwiązania wycieczki oraz    po zakończeniu 

zajęć w GCKiB w Kcyni, a miejscem zamieszkania. 

2. Oświadczam, że wyrażam/nie wyrażam zgodę/y*   na samodzielne przybycie 

dziecka na miejsce zbiórki oraz na jego samodzielny powrót    do domu po zajęciach/ 

wycieczce lub innych zajęciach. 

3. Oświadczam że wyrażam/nie wyrażam zgodę/y* na podejmowanie decyzji 

związanych z leczeniem ,hospitalizacją i zabiegami chirurgicznymi  i operacyjnymi w 

przypadku zagrożenia życia lub zdrowia mojego dziecka przez kierownika wycieczki 

lub opiekunów w czasie trwania wycieczki/zajęć. 

4. Oświadczam, że moje dziecko nie posiada przeciwskazań zdrowotnych, które 

uniemożliwiały by jego udział w organizowanej wycieczce/zajęciach. 

5. Oświadczam, że zgodnie z art. 81 ust.1 ustawy z dnia 4 lutego 1994                         

o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006r. Nr 90, poz. 631                       

z późniejszymi zmianami) oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO wyrażam zgodę / nie 

wyrażam zgody* na rejestrowanie i późniejsze wykorzystanie wizerunku mojego 

dziecka w formie zdjęć i materiałów filmowych z zajęć, imprez, konkursów, 

uroczystości oraz innych wydarzeń  odbywających  się w placówce, celem ich 

publikacji :  

  w  gablotach i gazetkach GCKiB; 

 kronice , tablicach ściennych i folderach; 

 na oficjalnej stronie internetowej GCKiB;  

 na profilu GCKiB znajdującym się na portalu społecznościowym Facebook; 

 w materiałach informacyjnych i promujących GCKiB; 

 na potrzeby funkcjonowania GCKiB; 

 w mediach  lokalnych: ................................................................... 



6. Oświadczam, że zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r. Nr 
1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (RODO) na podstawie art. 6 (indywidualnie do danej sprawy) i 
art. 9 (dane szczególne) w związku z art. 8  RODO wyrażam zgodę na zbieranie, 
przetwarzanie i wykorzystanie moich i mojego dziecka danych osobowych  przez 
placówkę w związku z realizacją  procedury zapisu oraz uczestnictwa w wycieczkach, 
zawodach, konkursach,  uroczystościach i innych wydarzeniach organizowanych przez 
placówkę.  

7. Powyższe oświadczenie dotyczy całego okresu pobytu dziecka w placówce w związku 
z realizacją celów zawartych w oświadczeniach, natomiast więcej informacji można 
uzyskać na oficjalnej stronie internetowej GCKiB oraz w sekretariacie. 

8. Oświadczam, że zostałem poinformowana/y o  rozporządzeniem Rady Ministrów z 
dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i 
zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 964 z późn. 
zm.) 

9.  

       Kcynia, dnia ……………………………..                 ……………………………………..………. 

      *niepotrzebne skreślić                                                      Podpis uczestnika/rodzica/opiekuna  

                                                                      Prawnego 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (RODO), informuje Pana/Panią, że: 

1. Administratorem przetwarzanych Pana/ Pani danych osobowych jest: 

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki im. Klary Prillowej  

ul. Libelta 27,  89-240 Kcynia 

2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 (indywidualnie dla danej sprawy) 
oraz art. 9 (dane szczególne dotyczące stanu zdrowia) Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

3. Podanie danych osobowych w zależności od podstawy przetwarzania danych 
osobowych jest obowiązkowe (w przypadku wymogów prawnych) lub 
nieobowiązkowe w przypadku wyrażenia zgody. 

4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres pobytu dziecka w placówce, okres 
określony odrębnymi przepisami prawa oraz przepisami dotyczącymi archiwizacji 
dokumentów. 

5. Posiada Pan/ Pani prawo do: 
 żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania; 

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia 
danych (w zależności od podstawy przetwarzania); 

 prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem; 

 wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych. 
6. Inspektorem Ochrony Danych w placówce jest:  

Bogdan Głowacz  iod.bogdan@gmail.com 

mailto:iod.bogdan@gmail.com


 
WYKAZ OPŁĄT 

ZA UCZESTNICTWO W KOŁACH ZAINTERESOWAŃ 
w Gminnym Centrum Kultury i Biblioteki 

w Kcyni 
 

I. ROK KULTURALNY TRWA OD WRZEŚNIA DO MAJA 
 

L.P. Koło 
 Zainteresowań 

Opłata 
miesięczna  płatna do 10 każdego 

miesiąca 

1.  Zajęcia plastyczno-artystyczne 40,00zł. 

2.  Taniec, rytmika,  40,00zł. 
 

3.  Rzeźba w drewnie i glinie 40,00zł. 
 

4.  Nauka gry na skrzypcach 
 

40,00 zł. 

5.  Gimnastyka rehabilitacyjna dla 
dorosłych 

40,00zł. 

6.  
 

Pilates dla dorosłych 
 

40,00zł. 

7.  Zajęcia rękodzieła  40,00zł. 
 

 
II. Płatność gotówką lub przelewem na numer konta 

67 8166 0009 2001 0004 4626 0001  
Miesięczna opłata za zajęcia jest opłatą zryczałtowaną bez względu na ilość 
odbytych zajęć. 
W przypadku długotrwałej nieobecności instruktora zapewniamy zajęcia 
zastępcze. 

III. GCKiB w Kcyni  nie dokonuje zwrotu opłaty w  przypadku nieobecności 
uczestnika podczas zajęć kulturalno – oświatowych. 

IV. Oświadczenie o rezygnacji należy złożyć pisemnie z zachowaniem  
miesięcznego terminu wypowiedzenia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


