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KARTA ZGŁOSZENIA 
UCZESTNIKA „WYSKOKOWYCH WAKACJI” 2022 

organizowanych przez Kępiński Ośrodek Kultury 

Wiek uczestników (7-15 lat) 
 

 

 

 

Wypełnia Rodzic uczestnika 

 

1. Imię i nazwisko uczestnika: ........................................................................................................... 

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

3. Telefon kontaktowy (sugerowane dwa)........................................................................................... 

4. E-mail kontaktowy: ......................................................................................................................... 

5. Rok urodzenia uczestnika: ....................................... 

6. Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego: ................................................................................ 

7. Deklarowana data turnusu (proszę zaznaczyć odpowiadające Państwu terminy podkreślając 

odpowiedź TAK). Informację, do którego z turnusów zakwalifikowano Państwa dziecko przekażemy 

drogą e-mail-ową lub SMS-em. Ostateczna decyzja o kwalifikacji zostanie podjęta po potwierdzeniu 

przez Państwa otrzymania wiadomości i dokonaniu wpłaty. 

 

a. TURNUS I  -  11 lipca – 15 lipca       TAK – NIE  

b. TURNUS II  -  18 lipca – 22 lipca      TAK – NIE  

c. TURNUS III -  25 lipca – 29 lipca      TAK – NIE 

 

 

Oświadczenia obowiązkowe: 

 

1. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z „Zasadami uczestnictwa w kołach zainteresowań i zajęciach 

organizowanych w KOK” (opublikowanymi na stronie www.kok.kepno.pl w zakładce O 

NAS/DOKUMENTY)  i poinstruowałam/łem dziecko o obowiązujących zasadach zachowania podczas 

zajęć i wyjazdów. 

2. Oświadczam, że niniejsze zgłoszenie jest równoznaczne z akceptacją programu TURNUSÓW 

zaproponowanych przez Kępiński Ośrodek Kultury, a opublikowanego na stronie internetowej 

Organizatora.  

3. Oświadczam, że dziecko nie przejawia żadnych symptomów, które sugerowałyby zakażenie wirusem 

SARS COV-2, nikt z domowników nie przebywa na kwarantannie wyznaczonej przez Sanepid; dziecko 

 

………………………….. 

numer zgłoszenia 

 

 

………………………….. 

data zgłoszenia 

 

(wypełnia Organizator) 

http://www.kok.kepno.pl/
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nie jest też chore na żadne inne choroby, które wykluczyłyby możliwość uczestnictwa w proponowanych 

zajęciach.  

4. Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku potwierdzonej (przez organizatora zajęć wakacyjnych przed 

rozpoczęciem dnia zajęciowego) za pomocą pomiaru termometrem gorączki występującej u uczestnika 

(dziecka) lub jego złego stanu zdrowia Rodzic w trybie natychmiastowym ma obowiązek odebrać 

dziecko i przejąć nad nim bezpośrednią opiekę.  

5. Zobowiązuję się do uiszczenia opłaty turnusowej (100 zł) najpóźniej do czwartku poprzedzającego 

tydzień rozpoczęcia turnusu.  

6. Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku rezygnacji z udziału w turnusie na 3 dni kalendarzowe przed 

rozpoczęciem turnusu, w dniu jego rozpoczęcia lub podczas trwania wniesiona opłata turnusowa nie 

podlega zwrotowi. 

7. Oświadczam, że (w kratce właściwej odpowiedzi postawić „X”): 

 przyjmuję na siebie odpowiedzialność samodzielnego powrotu dziecka do domu  

 zobowiązuję się do osobistego odbioru dziecka z zajęć (lub udzielam pełnomocnictwa osobom 

wymienionym poniżej):  

 

A. (imię, nazwisko, telefon) …………………………………………………………..  

B. (imię, nazwisko, telefon) …………………………………………………………..  

C. (imię, nazwisko, telefon) …………………………………………………………..  

 

…………………………………………………………..  

(podpis rodzica lub opiekuna prawnego)  
 

 

 

Oświadczenie 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich/mojego dziecka: imienia i nazwiska oraz  wizerunku w celu 
udziału w w/w Konkursie oraz w celu promocji działalności Ośrodka Kultury w materiałach promocyjnych i publikacjach 
wydawanych przez Ośrodek Kultury oraz na stronie internetowej i profilach społecznościowych, których administratorem 
jest Kępiński Ośrodek Kultury w Kępnie. 
Oświadczam, że zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   

z 27.04.2016 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 (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), przyjąłem (-łam) 

do wiadomości, że:  

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Dyrektor Kępińskiego Ośrodka Kultury w Kępnie 

z siedzibą przy ul. Broniewskiego 5, 63-600 Kępno (mail: dyrektor@kok.kepno.pl) 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych przez e-mail: iod.ewelina.pieles@info-trans.pl. 

3. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.  

4. W zakresie przewidzianym przepisami prawa przysługuje mi prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

oraz prawo do przenoszenia danych.  

5. Przysługuje mi również prawo do cofnięcia udzielonej zgody, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność  z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz okres 

archiwizacji. 

7. W przypadku stwierdzenia niezgodnego z przepisami przetwarzania danych osobowych przysługuje mi prawo do 

wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Szczegółowa klauzula informacyjna dostępna jest w siedzibie Kępińskiego Ośrodka Kultury oraz na stronie internetowej 

https://kok.kepno.pl. 

 
                                                                                  
 
 

                                                                          …………………..………………………………………………………………. 
(podpis rodzica lub opiekuna prawnego) 


