
 

OŚWIADCZENIE 
 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w zajęciach dla dzieci i młodzieży, 

organizowanych w czasie wakacji 2020 przez Ośrodek Społeczno-Kulturalny Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Podzamcze” i akceptuję niżej wymienione zasady uczestnictwa oraz poniższy 

regulamin uczestnika zajęć. Jednocześnie potwierdzam, że dziecko jest objęte  ubezpieczeniem  NNW.  

Dane dziecka: 

Imię i nazwisko 

                                       
PESEL                                                    numer/-y telefonu 

                                       
Adres zameldowania  

                                      

                                      

Informacje o stanie zdrowia dziecka (dolegliwości, alergie, choroby lokomocyjne i inne)……. 

…………………………………………………………………………………………………... 
Zasady uczestnictwa: 

- na zajęcia przyjmowane są dzieci, które ukończyły 8 lat 

 

- Terminy zajęć:       1.07-17.07             20.07 – 31.07                 3.08 - 14.08              18.08- 31.08  

Zajęcia odbywać się będą od godz. 09.00 do godz. 14.00 
 
 

                                                   REGULAMIN UCZESTNIKA ZAJĘĆ 
 

1. Każdy uczestnik zajęć w OSK zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz 

regulaminu organizacji zajęć w OSK podczas wakacji 2020 roku. 
2. Każdy uczestnik ma obowiązek: 

 uczestniczyć w zajęciach programowych, o ile nie został zwolniony z tych zajęć przez 

opiekuna, instruktora lub kierownika Ośrodka 

 szanować i właściwie użytkować sprzęt na terenie całego Ośrodka 

 stosować się do zaleceń opiekunów, instruktorów i kierownika Ośrodka 

 przestrzegać zasad bezpieczeństwa, a w razie dostrzeżenia sytuacji stwarzającej zagrożenie 

dla życia lub zdrowia natychmiast poinformować o tym personel Ośrodka 

 pokrycia wszystkich strat materialnych, jeżeli były one przez niego spowodowane 

3. Uczestnikowi nie wolno oddalać się od grupy oraz poza teren Ośrodka bez wiedzy 

opiekuna lub kierownika. 

4. W OSK obowiązuje zakaz: picia alkoholu, palenia tytoniu oraz zażywania narkotyków.  

5. Każdy uczestnik ma prawo:  

 brać czynny udział w zajęciach programowych i w opracowywaniu programu zajęć 

 wyrażać swoje poglądy oraz zwracać się ze wszystkimi problemami do opiekunów 

6. Nieprzestrzeganie regulaminu skutkować będzie : 

 upomnieniem 

 zakazem udziału w niektórych zajęciach programowych 

 naganą i (lub) wydaleniem z Ośrodka 

 powiadomieniem rodziców (opiekunów) i szkoły o zachowaniu dziecka 

7. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do posiadania obuwia zmiennego z jasną podeszwą 

8. Spożywanie posiłków i napoi odbywa się wyłącznie w świetlicy i na terenie rekreacyjnym 

9. Uczestnik nie pozostawia swoich rzeczy w szatni po zakończonych zajęciach 

10.  Za pozostawione i zaginione rzeczy Ośrodek Społeczno – Kulturalny nie odpowiada 

DZIECKO BĘDZIE*/NIE BĘDZIE* DOPROWADZANE I ODPROWADZANE Z OSK 

PRZEZ RODZICA LUB OPIEKUNA 

 

 

………….………………………... 

Data i podpis rodzica lub opiekuna 

*-niepotrzebne skreślić 
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Niżej podpisany/a.......................................................................................................................... 

działając jako przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny córki/syna .......................................... 

wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka: imienia i nazwiska, adresu, oraz jego 

wizerunku, utrwalonego na fotografiach wykonanych przez Ośrodek Społeczno – Kulturalny, 

Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu (dalej: Administratora), w celu i zakresie 

niezbędnym do dokumentacji pracy Administratora, w tym w obrocie egzemplarzami, na których 

utrwalono ten wizerunek, oraz na zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie 

technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie, także wraz z wizerunkami innych osób 

utrwalonymi w ramach realizacji spotkań, imprez, zajęć kulturalnych, w materiałach służących 

popularyzacji działań w zakresie edukacji kulturalnej Administratora poprzez rozpowszechnianie 

wizerunku w:  

a) mediach elektronicznych, w szczególności na stronach internetowych, portalach społecznościowych;  

b) prasie;  

c) broszurach, ulotkach, gazetkach itp.; 

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 (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych; Dz. U. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r.). Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/-am 

się z informacją o administratorze i prawach osoby, której dane osobowe są przetwarzane przez Ośrodek 

Społeczno – Kulturalny, Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu (dalej: 

Administratora). 

 

 

 

DATA: ________               CZYTELNY PODPIS:_________ _______ 

 

 

 

 

 

 

 


