
 

Regulamin Ferii Zimowych 2023 organizowanych przez  

Gminne Centum Kultury, Sportu i Turystyki w Godowie 

 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem zajęć jest Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Godowie, w skład którego wchodzą: 

Ośrodek Kultury w Godowie, Ośrodek Kultury w Gołkowicach, Ośrodek Kultury w Skrzyszowie, Ośrodek 

Kultury w Skrbeńsku, Świetlica w Podbuczu. 

2. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki przeprowadzenia oraz uczestniczenia w zajęciach 

organizowanych przez Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Godowie zwanym dalej 

Organizatorem podczas Ferii Zimowych 2023. 

3. Przed zgłoszeniem chęci uczestnictwa opiekun prawny uczestnika powinien zapoznać się  

z postanowieniami Regulaminu. Wzięcie udziału w zajęciach oznacza zobowiązanie do przestrzegania 

postanowień Regulaminu. 

 

 

Zasady i warunki uczestniczenia w Feriach Zimowych 2023. 

 

1. Zajęcia adresowane są dla dzieci w wieku określonym w poszczególnych ofertach zajęć tj. na plakatach 

dostępnych w social mediach: https://www.facebook.com/GCKSiT/, na stronie internetowej: gck.godow.pl 

oraz w placówkach Organizatora. 

2. W zależności od oferty programowej w zajęciach udział biorą uczestnicy, którzy wcześniej zostali zapisani 

na poszczególne zajęcia oraz zapoznali się z obowiązującym regulaminem i dostarczyli wypełnione 

wymagane dokumenty. 

3. Zapisów można dokonać telefonicznie lub osobiście w odpowiedniej placówce Organizatora. 

4. Zajęcia w czasie ferii 2023 są bezpłatne. 

5. Na wybrane zajęcia rodzice lub prawni opiekunowie uczestników zobligowani są do zapoznania się  

z regulaminem ferii oraz z regulaminem zajęć w budynkach i pomieszczeniach Organizatora oraz do 

wypełnienia i dostarczenia na zajęcia karty uczestnika (stanowiącej Zał. nr 1 do regulaminu) lub zgody na 

uczestnictwo dziecka w wycieczce (Zał. nr 2 do regulaminu). 

6. Udział w zajęciach wiąże się z podaniem danych osobowych dziecka, rodzica/opiekuna prawnego. Podanie 

danych jest dobrowolne, jednak stanowi warunek niezbędny do udziału dziecka w Feriach Zimowych 

organizowanych przez Organizatora.  

7. Uczestnicy przebywają pod opieką instruktora w godzinach ustalonych w ofertach zajęć.  

8. Udział w zajęciach jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku uczestnika w social 

mediach, na stronie internetowej oraz w publikacjach Organizatora.  

9. Za bezpieczeństwo dziecka w drodze na zajęcia/miejsce zbiórki i powrót do domu odpowiedzialność ponoszą 

rodzice/opiekunowie prawni.  

10. W godzinach zajęć uczestnicy nie mogą samowolnie opuszczać budynku i w przypadku wycieczki – oddalać 

się od grupy. 

11. Uczestnicy mają obowiązek podporządkować się poleceniom opiekunów prowadzących zajęcia oraz 

aktywnie uczestniczyć we wszystkich zajęciach programowych.  

12. Za szkody materialne wyrządzone podczas zajęć przez dziecko odpowiedzialni są rodzice lub prawni 

opiekunowie.  

13. Organizator nie odpowiada za rzeczy i pieniądze zgubione lub utracone przez dziecko.  

14. Za wyraźne naruszenie obowiązujących zasad i regulaminów uczestnik może zostać skreślony z listy 

uczestników bez prawa odwołania się.  

15. W kwestiach nieprzewidzianych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje Dyrektor GCKSiT w Godowie.  

16. Apelujemy, aby nie przynosić na zajęcia cennych urządzeń, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy 

muzyki itp., niezbędnych do udziału w zajęciach. 

17. Organizator zapewnia uczestnikom materiały do realizacji zajęć. 

 

 

https://www.facebook.com/GCKSiT/
http://www.gck.godow.pl/


Zał. nr 1 
KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA NA ZAJĘCIA PODCZAS FERII 2023 

ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNE CENTRUM KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI  

W GODOWIE 

 

MIEJSCE ZAJĘĆ:    …………………………………………… 

 

DATA:   …………………………………………… 

 

 

_____________________________________       ____________________________ 

Imię i nazwisko uczestnika          Data urodzenia 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

Adres zamieszkania 

 

 

 

PESEL uczestnika zajęć:  

 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO/UCZESTNIKA ZAJĘĆ STAŁYCH ORGANIZOWANYCH 

PRZEZ GMINNE CENTRUM KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI W GODOWIE 

 

Niniejszym oświadczam, że: 

 Zapoznałam(em) się i akceptuję Regulamin Zajęć  

 Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/moich danych osobowych* w zakresie 

organizacji wycieczek, imprez kulturalnych organizowanych przez Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Godowie, 

44-340 Godów, ul. 1 Maja 93 

 Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie, oraz udostępniam dane kontaktowe, w celu otrzymywania telefonicznie 

informacji od: przez Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Godowie, 44-340 Godów, ul. 1 Maja 93 

 Oświadczam, że wyrażam zgodę na udostępnienie wizerunku mojego dziecka/mojego wizerunku*, w materiałach 

wytwarzanych przez GCKSiT w Godowie oraz udostępnianych na stronie internetowej: gck.godow.pl, w portalach 

społecznościowych GCKSiT w Godowie oraz na plakatach, ulotkach i folderach wytwarzanych przez GCKSiT w Godowie. 

 Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka na udział w zajęciach organizowanych przez GCKSiT w Godowie podczas ferii. 

 
W przypadku wyrażenia zgody proszę zaznaczyć krzyżyk [ X ]  

*niepotrzebne skreślić  

 

_____________________________          ________________________ 
   Imię i nazwisko Rodzica/Opiekuna                     Numer telefonu 

 

 

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

Miejscowość i data                   Czytelny podpis Rodzica/Opiekuna 

 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

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 (zwanej dalej RODO) Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Godowie informuje, że: 
 
1. Administratorem Danych Osobowych  jest Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Godowie, 44-340 Godów, ul. 1 Maja 93, zwanym dalej Gminne 

Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Godowie; tel.32 47 65 630 , e-mail: centrum@gckgodow.pl; 
2. Inspektorem ds. Ochrony Danych (osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzanie danych) jest Marek Woźniak(kontakt do inspektora: e-mail: 

mozniakmarek@op.pl). 
3. Dane osobowe Pani /Pana dziecka przetwarzane będą w celu promocji placówki: ) Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Godowie i będą 

udostępniane zgodnie z wyrażoną przez Panią/Pana zgodą w tabeli powyżej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; 
4. Odbiorcami danych osobowych Pani/Pana dziecka będą osoby fizyczne i podmioty prawne mające dostęp do wyżej wymienionych serwisów, portali, kronik, tablic 

ściennych i folderów zgodnie z wyrażoną przez Panią/Pana zgodą; 
5. Dane osobowe Pani/Pana dziecka nie będą przekazane odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej; 
6. Ze względu na informacyjny i promocyjny cel udostępniania danych osobowych Pani/Pana dziecka nie określa się okresu przechowywania tych danych; 
7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych; 
8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej cofnięciem; 
9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; 
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i nie ma żadnych konsekwencji nie podania danych osobowych; 
11. Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz nie profiluje danych osobowych; 
12.  Administrator Danych Osobowych nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostaną zebrane. 
 
 
 



Zał. nr 2 
ZGODA NA UCZESTNICTWO DZIECKA W WYCIECZCE ORGANIZOWANEJ PODCZAS 

FERII 2023 PRZE ZGMINNE CENTRUM KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI W GODOWIE 
 

Oświadczamy, iż wyrażamy zgodę na udział naszego dziecka      ……………………………………………….…… 
               (imię i nazwisko) 

adres zamieszkania……………………………………….…………………………………………………………….. 

PESEL ……………………………………………….……data urodzenia……………………………………………. 

w wycieczce do Pałacu Dietrichsteinów w Wodzisławiu  w dniu 26 stycznia 2023 r. organizowanej przez Gminne Centrum 

Kultury, Sportu i Turystyki w Godowie 44-340 Godów, ul. 1 Maja 93, wyjazd nastąpi dnia 26 stycznia 2023 r. o godz. 9.00 

spod Ośrodka Kultury w Skrzyszowie , planowany termin powrotu dnia 26 stycznia 2023 r. o godz. 12.45 

 

Dziecko weźmie w udział w wycieczce pod opieką: (wypełniamy jeśli opiekun jest wymagany) 

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

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

(imię, nazwisko, adres i pesel opiekuna) 
 

 

Zobowiązujemy się także pokryć ewentualne szkody wyrządzone przez nasze dziecko w czasie trwania wyjazdu. Oświadczamy, iż nie widzimy 

przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa naszego dziecka w wycieczce. Wyrażamy zgodę na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zabiegów 

lub operacji w stanach zagrażających życiu lub zdrowiu naszego dziecka. Zobowiązujemy się zagwarantować naszemu dziecku powrót z miejsca 

zakończenia wycieczki do domu pod opieką osoby dorosłej (rodzic lub opiekun przez nas wyznaczony). Informujemy, że zapoznaliśmy się  

z regulaminem i programem wycieczki.  

 

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO/UCZESTNIKA ZAJĘĆ STAŁYCH ORGANIZOWANYCH 

PRZEZ GMINNE CENTRUM KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI W GODOWIE 

 

Niniejszym oświadczam, że: 

 Zapoznałam(em) się i akceptuję Regulamin Zajęć  

 Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/moich danych osobowych* w zakresie 

organizacji wycieczek, imprez kulturalnych organizowanych przez Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Godowie, 

44-340 Godów, ul. 1 Maja 93 

 Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie, oraz udostępniam dane kontaktowe, w celu otrzymywania telefonicznie 

informacji od: przez Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Godowie, 44-340 Godów, ul. 1 Maja 93 

 Oświadczam, że wyrażam zgodę na udostępnienie wizerunku mojego dziecka/mojego wizerunku*, w materiałach 

wytwarzanych przez GCKSiT w Godowie oraz udostępnianych na stronie internetowej: gck.godow.pl, w portalach 

społecznościowych GCKSiT w Godowie oraz na plakatach, ulotkach i folderach wytwarzanych przez GCKSiT w Godowie. 

 Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka na udział w wycieczce organizowanej przez GCKSiT w Godowie podczas ferii. 

 
W przypadku wyrażenia zgody proszę zaznaczyć krzyżyk [ X ]  

*niepotrzebne skreślić  

 

_____________________________          ________________________ 
   Imię i nazwisko Rodzica/Opiekuna                     Numer telefonu 

 

 

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

Miejscowość i data                   Czytelny podpis Rodzica/Opiekuna 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

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 (zwanej dalej RODO) Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Godowie informuje, że: 
 
1. Administratorem Danych Osobowych  jest Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Godowie, 44-340 Godów, ul. 1 Maja 93, zwanym dalej Gminne 

Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Godowie; tel.32 47 65 630 , e-mail: centrum@gckgodow.pl; 
2. Inspektorem ds. Ochrony Danych (osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzanie danych) jest Marek Woźniak(kontakt do inspektora: e-mail: 

mozniakmarek@op.pl). 
3. Dane osobowe Pani /Pana dziecka przetwarzane będą w celu promocji placówki: ) Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Godowie i będą 

udostępniane zgodnie z wyrażoną przez Panią/Pana zgodą w tabeli powyżej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; 
4. Odbiorcami danych osobowych Pani/Pana dziecka będą osoby fizyczne i podmioty prawne mające dostęp do wyżej wymienionych serwisów, portali, kronik, tablic 

ściennych i folderów zgodnie z wyrażoną przez Panią/Pana zgodą; 
5. Dane osobowe Pani/Pana dziecka nie będą przekazane odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej; 
6. Ze względu na informacyjny i promocyjny cel udostępniania danych osobowych Pani/Pana dziecka nie określa się okresu przechowywania tych danych; 
7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych; 
8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej cofnięciem; 
9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; 
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i nie ma żadnych konsekwencji nie podania danych osobowych; 
11. Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz nie profiluje danych osobowych; 
12. Administrator Danych Osobowych nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostaną zebrane. 


