Regulamin udziału w zajęciach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury
w Niebylcu pn. Wakacyjna Trasa z Gminnym Ośrodkiem Kultury.
Ogólne zasady:
1. Organizatorem zajęć jest Gminny Ośrodek Kultury w Niebylcu.
2. Zajęcia odbywają się w określonym miejscu, terminie i czasie o czym informuje dołączony afisz.
3. W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby z niepokojącymi objawami choroby zakaźnej, po
kontakcie z osobą chorą, zakażoną, izolowaną lub poddaną kwarantannie.
4. Rodzice lub opiekunowie wyrażają zgodę w pisemnym oświadczeniu (załącznik nr 1) na
udział dziecka w zajęciach.
5. Rodzice lub opiekunowie podpisują oświadczenie, że w domu rodzinnym dziecka nie przebywa
osoba na kwarantannie lub izolacji domowej( załącznik nr 2) oraz (załącznik nr 3)
o przetwarzaniu danych osobowych i (załącznik nr 4) o wykorzystaniu wizerunku dziecka.
6. Zajęcia grupowe będą prowadzone wg wytycznych opracowanych przez Główny Inspektorat
Sanitarny wspólnie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, na wolnej przestrzeni
z zachowaniem 2 metrowej bezpiecznej odległości między uczestnikami.
7. Uczestnicy przychodząc na zajęcia stosują środki ochrony osobistej: maseczki i rękawiczki.
Przed rozpoczęciem zajęć organizator zapewnia płyn do dezynfekcji rąk, którego obowiązkowo
trzeba użyć.
8. Na terenie otwartym nie obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa.
9. Uczestnicy przychodzą w odpowiednim stroju na zajęcia.
10. Uczestnik zajęć przynosi ze sobą worek, plecak, torbę, w której przechowuje swoje odzienie
wierzchnie i picie. Podczas zajęć wszystkie rzeczy osobiste uczestnika muszą być schowane.
11. GOK w Niebylcu nie ponosi odpowiedzialności w razie zakażenia się kogokolwiek
z uczestników imprezy.
13.W razie naruszenia powyższego regulaminu oraz pozostałych obostrzeń związanych z pandemią
COVID 19 organizator imprezy ma prawo powiadomić rodzica.
Przebieg imprezy :
1.Uczestnicy przychodzą na godz. 1000 w określonym dniu i w dane miejsce imprezy.
2. Organizator prowadzi zajęcia w godzinach od 1000do 1200 i w tym czasie sprawuje opiekę oraz
czuwa nad bezpieczeństwem uczestników.
3. Uczestnicy docierają na miejsce imprezy i wracają po jej zakończeniu pod opieką rodziców lub
opiekunów na ich własną odpowiedzialność.

Załącznik nr 1
……………………………………..
(miejscowość, data)

…………………………………….………………………………….…
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko, adres rodziców lub opiekunów nr tel.)

Oświadczenie/zgoda
Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (imię i nazwisko)
…………………………………………………………………………………………………..
w zajęciach rekreacyjnych pn. WAKACYJNA TRASA prowadzonych przez Gminny Ośrodek
Kultury w Niebylcu w czasie występowania epidemii COVID – 19.
Oświadczam, że zapoznałem/-am się z regulaminem udziału w zajęciach i zobowiązuję się
do jego stosowania.
……….……………………………………….
( czytelny podpis rodzica lub opiekuna)

Załącznik nr 2

Oświadczenie/zgoda
Oświadczam, że w miejscu zamieszkania lub pobytu mojego dziecka (imię i nazwisko)
...........................................................................................................................................
nie przebywają osoby na kwarantannie ani w izolacji domowej, ani nie miałem/miałam
kontaktu z takimi osobami.
……………………………………………………
(data i czytelny podpis rodzica lub opiekuna)

Załącznik nr 3
Zgoda rodziców/prawnych opiekunów dziecka na udział
w Wakacyjnej Trasie z Gminnym Ośrodkiem Kultury.
Wyrażam zgodę na udział mojego niepełnoletniego syna/córki
……………………………………………………………………………(imię i nazwisko dziecka)
w wieku …………….. w Wakacyjnej Trasie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Niebylcu.
organizowanej w dniu …………………………………..

i w miejscowości ................................

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane żadne przeciwwskazania zdrowotne uniemożliwiające
mojemu dziecku/ mojemu podopiecznemu udział w ww. biegu
TAK/NIE
Akceptuję regulamin Wakacyjnej Trasy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Niebylcu.
TAK/NIE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych mojego dziecka przez
Gminny Ośrodek Kultury w Niebylcu w celu uczestnictwa w zajęciach rekreacyjnych.
TAK/NIE
Załącznik nr 4

Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka w formie tradycyjnej
i elektronicznej wraz z danymi identyfikacyjnymi (imię, nazwisko, wiek) przez Gminny Ośrodek
Kultury w Niebylcu w związku z udziałem w Wakacyjnej Trasy z Gminnym Ośrodkiem Kultury
w Niebylcu. Zgoda dotyczy w szczególności: materiałów filmowych, zdjęć, nagrań wykonanych
w celu dokumentacji, a także w celach promocyjnych lub reklamowych Gminnego Ośrodka Kultury
w Niebylcu udostępnianych na stronie internetowej: gok-niebylec.webd.pl, profilach internetowych,
w mediach, a także gazetach, kronikach placówki i na tablicach informacyjnych.
TAK/NIE
Jednocześnie Gminny Ośrodek Kultury informuje :
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Niebylcu, Niebylec 182 a,
38-114 Niebylec (dalej: „GOK”), adres e-mail: gokniebylec1@poczta.onet.pl
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie
działania GOK, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem
Ochrony Danych Osobowych za pomocą adresu iod@niebylec.com.pl
Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom, w zakresie niezbędnym dla organizacji
i przeprowadzenia zajęć.
Dane osobowe będą przechowywane i wykorzystane przez czas organizacji i przeprowadzenia zajęć oraz
w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi GOK przepisami.
Cofnięcie zgody może nastąpić w dowolnym momencie, jednak nie będzie miało ono wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia,
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych.
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w GOK Pani/Pana danych
osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach
ochrony danych osobowych- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do udziału Pana/Pani dziecka
w zajęciach.
Podane dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

…………………………………………………..
Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

