
 
……………………….., dnia ………………..………… 

                                                                      (miejscowość)           
  

KARTA UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH WAKACYJNYCH 
W DOMU KULTURY W TUCHOWIE W DNIACH OD 05.07. DO 10.07.2021 R. 

 
………………………………………………  
 (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) 
 

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 
 
Działając jako rodzic/opiekun prawny dziecka…………………………………………………………………………… 

                                                                (imię i nazwisko dziecka) 
Adres zamieszkania dziecka: …………………………………………………………………………………………..… 
 
Data urodzenia……………………………………. 
 
Nr telefonu dziecka: ………………………………Nr telefonu rodzica/opiekuna prawnego…………………………… 
 
oświadczam, że: 
 
I.   Zgodnie z 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 (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwane 
dalej RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.: 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych moich i mojego  dziecka (kategorie 
danych: imię i nazwisko, wiek, nr telefonu, adres) w celach niezbędnych do zorganizowania i przeprowadzenia 
ww. zajęć wakacyjnych oraz w celu informacyjno-promocyjnym (kategorie danych: imię i nazwisko, wiek) 
związanym z ww. zajęciami na stronie internetowej i Facebooku, Domu Kultury w Tuchowie, filii tuchowskiego 
Domu Kultury w Siedliskach, Gminy Tuchów oraz w mediach i w prasie lokalnej, w tym m. in. w „Kurierze 
Tuchowskim”. Oświadczenie ważne jest przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania lub do 
wycofania zgody na ww. przetwarzanie.  
Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału dziecka w zajęciach wakacyjnych.  

 
..………………………………………………. 

                                                                   (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 
 
2. Wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku dziecka biorącego udział w ww. zajęciach wakacyjnych oraz 

wykorzystanie tego wizerunku poprzez umieszczenie zdjęć i filmów na stronie internetowej i Facebooku Domu 
Kultury w Tuchowie, filiach tuchowskiego Domu Kultury w Siedliskach, na stronie internetowej Gminy Tuchów 
oraz w mediach i w prasie lokalnej, w tym m.in. w „Kurierze Tuchowskim”. 
Wyrażenie zgody jest dobrowolne jednak niezbędne do udziału dziecka w zajęciach wakacyjnych.    

 
..………………………………………………. 

                                                                   (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 
 
3. Zapoznałem/am się z poniższymi informacjami o zasadach przetwarzania danych osobowych  

w Domu  Kultury w Tuchowie oraz o przysługujących prawach z tym związanych: 
 
1) Administratorem danych osobowych dzieci oraz rodziców/opiekunów prawnych jest: DOM KULTURY  

W TUCHOWIE z siedzibą w Tuchowie, ul. Chopina 10, 33-170 Tuchów, w którego imieniu działa 
Dyrektor Domu Kultury. 

2) Z Administratorem można kontaktować się poprzez e-mail: tuchowkultura@interia.pl, telefonicznie pod  
numerem telefonu: 14 6525 436 lub pisemnie na adres siedziby Administratora. 

3) Administrator wyznaczył inspektora danych osobowych, z którym można się kontaktować poprzez  
e-mail: iod@tuchow.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. 

4) Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania 
danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

mailto:tuchowkultura@interia.pl


5) Dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji, przeprowadzenia i udziału w zajęciach, w tym w celu 
informacyjno-promocyjnym na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO). Dane osób upoważnionych 
do odbioru dziecka przez rodzica/opiekuna prawnego będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e RODO. 

6) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 5 celów przetwarzania.  
7) Odbiorcami danych osobowych mogą być: 

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów 
władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów/porozumień zawartych z Domem Kultury  
w Tuchowie przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Dom Kultury w Tuchowie; 
c) odbiorcy publikacji, które będą zawierać dane osobowe, w tym wizerunek. 

8) Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
9) W związku z przetwarzaniem danych osobowych, jeżeli zostaną spełnione odpowiednie warunki określone  

w RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia swoich/dziecka danych osobowych. 

10) W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych lub dziecka odbywa się na podstawie  
art. 6 ust. 1 lit a RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Pani/ Panu prawo  
do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. 

11) Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 
przetwarzania, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie    
obowiązującego prawa. 

12) Pani/Pana/dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich z wyjątkiem informacji 
zamieszczanych na stronie Facebook Domu Kultury w Tuchowie i Facebook Pracowni Artystycznej 
„Promyczek”,. Administratorem tych danych jest Facebook i wszelkie informacje znajdą Państwo w obowiązku 
informacyjnym. 

13) W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Dom Kultury w Tuchowie Pani/Pana/dziecka danych osobowych 
narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,  
tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

14) Administrator informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych uczestników zajęć w Domu Kultury  
w Tuchowie oraz o przysługujących prawach z tym związanych – KLAUZULA INFORMACYJNA  
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W DOMU KULTURY W TUCHOWIE stanowi załącznik  
do niniejszej karty. 

15) Pani / Pana / dziecka/ osoby upoważnionej do odbioru dziecka dane osobowe zostały pozyskane od Pani/Pana.  
 

..……………………………………………… 
                                                                                                           (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 
II. Zgodnie z art. 81 i 83 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 
1. Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku dziecka, utrwalonego 

jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej) przez Dom 
Kultury w Tuchowie na potrzeby organizacji i przeprowadzenia zajęć. 

2. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. 
3. Dla potrzeb zajęć wizerunek dziecka może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, 

kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym 
komentarzem, natomiast nagrania filmowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane 
do innych materiałów powstających na potrzeby zajęć oraz w celach informacyjno-promocyjnych. 

4. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w internecie (w tym na 
stronie internetowej Domu Kultury w Tuchowie oraz Gminy Tuchów, na portalach społecznościowych (Facebook, 
Twitter, YouTube itp.) oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych.  

5. Wizerunek dziecka nie może być użyty w formie lub publikacji dla mnie obraźliwej lub naruszać w inny sposób 
moich dóbr osobistych. 

6. Jednocześnie oświadczam, że wykorzystanie wizerunku dziecka zgodnie z niniejszą Zgodą nie narusza niczyich 
dóbr osobistych ani innych praw. 

..……………………………………………… 
                          (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 
 

III. Deklaruję uczestnictwo dziecka w zajęciach wakacyjnych i akceptuję poniższe warunki regulujące uczestnictwo 
w zajęciach: 

1. Organizatorem zajęć jest Dom Kultury w Tuchowie, ul. Chopina 10, 33-170 Tuchów. 
2. Akceptuję warunki prowadzenia zajęć i uczestnictwa w nich dziecka zgodnie z ofertą zajęć. 



3. Zajęcia odbywać się będą w terminie: 05.07.-09.07.2021 r. w godz. 9.00-14.00; 10.07. w godz. 13.30-15.00. 
4. Głównym miejscem zajęć jest Dom Kultury w Tuchowie. 
5. Zgłaszającym jest rodzic lub opiekun prawny uczestnika. 
6. Warunkami udziału w zajęciach wakacyjnych są: zgłoszenie dziecka u instruktora zajęć (osobiście lub 

telefonicznie), wypełnienie, podpisanie i dostarczenie do sekretariatu Domu Kultury w Tuchowie karty 
uczestnictwa najpóźniej do 1.07.2021 r. 

7. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w zajęciach decyduje kolejność zgłoszeń. 
8. Zgłoszeń należy dokonywać bezpośrednio u instruktora prowadzącego zajęcia.  
9. Maksymalna liczba dzieci mogących wziąć udział w zajęciach wynosi 75 osób. Zajęcia prowadzone będą  

w grupach ok. 15-osobowych. 
10. Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych dziecka do uczestnictwa w zajęciach, a o ewentualnych 

dolegliwościach, specjalnych potrzebach uczestnika poinformuję instruktora prowadzącego zajęcia. 
11. Oświadczam, że uczestnik zajęć jest ubezpieczony. 
12. Opiekę podczas zajęć zapewniają instruktorzy zajęć. 
13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki ani zaginione lub zniszczone mienie 

uczestników. 
14. Organizator zajęć zastrzega sobie prawo do zmian w planie zajęć i prawo do ich odwołania lub przerwania  

w przypadku nieprzewidzianych okoliczności, ma jednak obowiązek niezwłocznie zawiadomić o tym 
zainteresowanych. 

15. Organizator zajęć nie zapewnia uczestnikom napojów oraz wyżywienia. 
16. Uczestnicy mają obowiązek: 

a. podporządkować się poleceniom instruktorów, 
b. przestrzegać ramowego harmonogramu zajęć oraz regulaminu pracowni, 
c. szanować mienie, pomoce dydaktyczne. 

17. Uczestnik może być odebrany z zajęć wyłącznie przez rodziców lub opiekunów prawnych lub osoby 
upoważnione wskazane w niniejszej karcie. 

18. Uczestnik drastycznie naruszający regulamin lub postępujący w sposób rażący wobec instruktora prowadzącego 
zajęcia lub innych uczestników może zostać usunięty z zajęć. 

19. Organizator zapewnia materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć. 
20. Udział z zajęciach wakacyjnych jest odpłatny i wynosi 200 zł/od uczestnika. Kwota obejmuje koszty organizacji 

zajęć oraz trzech wyjazdów, w tym ubezpieczenie, transport, bilety wstępu). 
21. Płatności za udział w zajęciach wakacyjnych należy dokonać najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć, tj. 5.07.2021 r. 

w kasie Domu Kultury w Tuchowie lub przelewem na konto: Bank Spółdzielczy w Bieczu O/ Tuchów numer 
rachunku 28 8627 0001 2002 9000 2834 0005, podając w tytule przelewu: imię i nazwisko dziecka, nazwę 
wakacje Z KULTURĄ PRZEZ ŚWIAT. 

22. Wyrażam zgodę*/ nie wyrażam zgody* na samodzielny powrót dziecka do domu. 
23. Wyrażam zgodę*/ nie wyrażam zgody* na wyjazdy organizowane podczas zajęć wakacyjnych (Załącznik 

nr 1 stanowiący integralną część niniejszej karty uczestnictwa):  
24. Do odbioru dziecka upoważniam: 
 

 
1) ……………………………………………, ……………………………………………………… 

 /imię i nazwisko/       /PESEL/ 
 

2) ……………………………………………, ……………………………………………………… 
 /imię i nazwisko/       /PESEL/ 
 

Równocześnie oświadczam, że ww. osoba/y została/y przeze mnie poinformowana/e o przetwarzaniu jej/ich danych 
osobowych przez Dom Kultury w Tuchowie (informacje dot. przetwarzania danych osobowych zawarte są  
w stosownej informacji zamieszczonej w niniejszej karcie uczestnictwa). 
 

..………………………………………………. 
                                                                   (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 
 
 



 
IV. Oświadczam, że:  
1. Mam pełną świadomość, że zajęcia wakacyjne, w których dobrowolnie bierze udział moje dziecko organizowane 

są w okresie epidemii COVID-19. 
2. Zapoznałem się z Procedurą dla prowadzenia zajęć (w tym artystycznych) oraz z zakresu edukacji artystycznej  

i kulturowej w Domu Kultury w Tuchowie oraz w filiach w Burzynie, Siedliskach i Jodłówce Tuchowskiej  
w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce. 

3. Stan zdrowia mojego dziecka jest dobry; nie ma żadnych oznak chorobowych (podwyższona temperatura, kaszel, 
katar).  

4. W ciągu ostatnich dwóch tygodni dziecko nie miało kontaktu z osobą zarażoną koronawirusem, nikt z członków 
najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie jest objęty nadzorem epidemiologicznym oraz 
nie przejawia widocznych oznak choroby.  

5. Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora Domu Kultury w Tuchowie lub instruktora/opiekuna zajęć  
o wszelkich zmianach stanu zdrowia – oznakach choroby COVID-19 dotyczących mojego dziecka oraz osób  
z naszego najbliższego otoczenia.  

6. Zobowiązuje się do przestrzegania zasad, procedur i instrukcji związanych z reżimem sanitarnym 
obowiązujących w Domu Kultury w Tuchowie oraz podczas wyjazdów. 

7. Zostałem poinformowany w kwestii przetwarzania moich/dziecka danych osobowych przez Administratora:  
Dom Kultury w Tuchowie w związku z uczestnictwem mojego dziecka w ww. zajęciach wakacyjnych. 

 
..……………………………………………… 

                                                                                                            (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 
 

V. Niniejsza karta uczestnictwa stanowi równocześnie formę umowy pomiędzy stronami, a zatem jej zapisy 
przyjmują formę zobowiązań prawnych począwszy od 05.07.2021 r. do 10.07. 2021 r. 

 
 
 
  ..……………………………………………….                               ..…………………………………………… 
  (podpis dyrektora Domu Kultury w Tuchowie)                                        (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 
 

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 


