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KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH 

 „ MY SIĘ ZIMY NIE BOIMY” 

W RAMACH FERII ZIMOWYCH 2022 

w Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Barczewie, ul. Słowackiego 5 

1. Termin zajęć: 

• I – 24.01 – 28.01.2022 

• II – 31.01 – 4.02.2022 

2. Imię i nazwisko dziecka     …………………………………………………………………… 

3. Data urodzenia………………………………………………………………………………… 

4. Pesel…………………………………………………………………………………………… 

5. Adres zamieszkania …………………………………………………………………………... 

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

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

7. Telefon do rodzica/opiekuna..........…………………………………………………………… 

8. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w zajęciach organizowanych w ramach Ferii Zimowych 2022 

przez Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie wg ramowego planu zajęć oraz akceptuję warunki 

uczestnictwa.   

 

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

            Data                                                             Podpis rodzica lub opiekuna prawnego 

7. Oświadczam, że moje dziecko może samo wracać do domu po zakończeniu zajęć i że w tym czasie biorę 

za nie pełną odpowiedzialność. 

  

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

             Data                                                              Podpis rodzica lub opiekuna prawnego 

8. INFORMACJA RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O STANIE ZDROWIA DZIECKA  (prosimy                          

o dobrowolne podanie informacji, czy dziecko choruje na choroby przewlekłe, czy przyjmuje na stałe 

leki, szczególne zalecenia lub przeciwwskazania celem zapewnienia dziecku odpowiedniego 

bezpieczeństwa podczas zajęć).    

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

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

Oświadczam, że podałam/em wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mają pomóc w zapewnieniu 

właściwej opieki w czasie trwania zajęć. 

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

Data                                                              Podpis rodzica lub opiekuna prawnego 
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9. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w karcie zgłoszenia uczestnictwa             

w Feriach Zimowych 2022 przez Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie w celu 

zakwalifikowania uczestnika, udziału przez niego w zajęciach.  Wyrażenie zgody jest dobrowolne, 

jednak niezbędne do udziału dziecka w Feriach Zimowych 2022. 

• TAK    

• NIE 

 

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

Data                                                              Podpis rodzica lub opiekuna prawnego 

10. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka 

utrwalonego w postaci fotografii i/lub dokumentacji filmowej z organizowanych zajęć w ramach                

w Ferii Zimowych 2022 w celach promocyjnych Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie. 

Niniejsza zgoda nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie i dotyczy umieszczania 

wizerunku na stronie internetowej organizatora oraz w mediach społecznościowych na których 

organizator ma założony profil. Podanie danych jest dobrowolne, a Centrum Kulturalno-Biblioteczne 

deklaruje, że nie będzie wykorzystywać wizerunku do celów zarobkowych i będzie przetwarzał go 

zgodnie z zasadami określonymi w klauzurze informacyjnej. 

• TAK   

•  NIE 

 

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

Data                                                              Podpis rodzica lub opiekuna prawnego 

11. Potwierdzam zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą zasad przetwarzania przekazanych 

przeze mnie danych osobowych w ramach Ferii Zimowych 2022. 

 

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

Data                                                              Podpis rodzica lub opiekuna prawnego 
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REGULAMIN ZAJĘĆ W RAMACH FERII ZIMOWYCH 

„ MY SIĘ ZIMY NIE BOIMY” 

odbywających się w Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Barczewie, ul. Słowackiego 5 

     

I ZAPISY 

1 Zajęcia będą odbywały się w godz. 10.00 – 13.00 w następujących terminach: 

• I – 24.01 – 28.01.2022 

• II – 31.01 – 4.02.2022 

2 By móc uczestniczyć w zajęciach, należy dokonać zapisu na wybrany jeden tydzień.                                                                                                                                                        

3 Istnieje możliwość uczestniczenia dziecka w zajęciach w kolejnym tygodniu jeżeli będą wolne miejsca 

w grupie. Pierwszeństwo mają dzieci nieuczestniczące we wcześniejszym turnusie. 

4 Warunkiem uczestnictwa dziecka w zajęciach jest dostarczenie przez rodziców/opiekunów prawidłowo 

wypełnionego formularza zapisu do godz. 10.00 w poniedziałek rozpoczynający dany turnus. 

5 Zapisy na zajęcia  przyjmowane są telefonicznie pod numerem telefonu 89 674-04-73 w dniach:                

18 – 21.01.2022, w godzinach: 12.00 – 14.00. Formularze zgłoszeń dostępne są na stronie internetowej 

Centrum Kulturalno-Bibliotecznego Barczewie oraz w Bibliotece w CKB w Barczewie przy ul. 

Słowackiego 5, w poniedziałki 24 oraz 31 stycznia 2022 w godzinach 9.30-10.00 (rodzice/opiekunowie 

wypełnią je na miejscu w dniu rozpoczynającym turnus, przed rozpoczęciem zajęć). 

 

II ZASADY UCZESTNICTWA 

1 W zajęciach mogą  brać udział wyłącznie zdrowi uczestnicy (bez gorączki, kaszlu, kataru, dolegliwości 

ze stronu układu pokarmowego lub ogólnego złego samopoczucia). 

2 Na zajęcia przyjmowane są dzieci i młodzież w wieku szkolnym 7-16 lat. 

3 Grupa ze względów epidemiologicznych liczy maksymalnie 6 uczestników zajęć. 

4 Pierwszego dnia zajęć rodzic/opiekun wypełnia i podpisuje wymaganą dokumentację. 

5 Za doprowadzenie i odebranie dziecka z zajęć odpowiada rodzic/opiekun i to on odpowiada za 

bezpieczeństwo dziecka w drodze na zajęcia oraz do domu. W przypadku samodzielnego powrotu 

dziecka do domu rodzice są zobowiązani podpisać oświadczenie. 

6 Uczestnicy mają obowiązek: 

• bezwzględnie podporządkować się poleceniom prowadzących zajęcia, 

• przybywać na zajęcia punktualnie, 

• przestrzegać ramowego harmonogramu dnia, 

• brać aktywny udział w realizacji zaplanowanych w programie zajęć działań, 

• zachować higienę osobistą, schludny wygląd i czystość, 

• posiadać odzież dostosowaną do pogody, 
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• przestrzegać zasad kulturalnego zachowania, wysławiania się oraz szacunku do pozostałych 

uczestników zajęć i osób prowadzących zajęcia. 

• nie opuszczać samowolnie zajęć. 

7 W zajęciach mogą brać udział wyłącznie zdrowi uczestnicy. 

8 Obowiązkiem uczestnika jest przestrzeganie procedur higieniczno – sanitarnych ustalonych przez 

dyrektora placówki: 

• zachowanie podczas zajęć ustalonej odległości pomiędzy uczestnikami – 1,5 m; 

• dokonywanie mycia i dezynfekcji rąk środkami dostępnymi na terenie placówki; 

• noszenie maseczek zakrywających nos i usta podczas przebywania w pomieszczeniach zamkniętych,       

a w wypadku zajęć na świeżym powietrzu, gdy nie ma możliwości zachowania 1,5 m odległości 

pomiędzy uczestnikami zajęć. 

9 Uczestnik zajęć może posiadać własną butelkę z napojem i pojemnik z drugim śniadaniem. 

10 Uczestnik nie przynosi z sobą żadnych materiałów do zajęć oraz nie może przynosić z sobą na zajęcia 

żadnych zabawek, maskotek. 

11 Uczestnik podczas zajęć nie może korzystać z telefonu komórkowego. 

12 Za szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie odpowiedzialni są rodzice/opiekunowie. 

13 Organizatorzy zajęć nie odpowiadają za rzeczy zagubione przez uczestników podczas zajęć oraz za 

zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a dokonanych przez innych uczestników. 

14 Nieprzestrzeganie Regulaminu, wyrażające się w : 

• samowolnym oddalaniu się; 

• nieposłuszeństwie, niezdyscyplinowaniu, chuligaństwie; 

• nieprzestrzeganiu procedur higieniczno-sanitarnych; 

grozi ukaraniem uczestnika w formie upomnienia, nagany, a w ostateczności wykluczeniem z udziału     

w zajęciach. 

Z treścią powyższego Regulaminu zajęć zapoznałam/em się, przyjmuję do wiadomości i akceptuję jego treść. 

  

  

 

Data.......................................                           .......................................................                  

                                                                             podpis rodzica/opiekuna 
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……………………………………………….…………… 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego 

  

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

   Ja niżej podpisany/na oświadczam, że moje dziecko (imię i nazwisko  

dziecka)     …………………………………………………………………………………………..  jest zdrowe 

(bez gorączki, kaszlu, kataru, dolegliwości ze stronu układu pokarmowego lub ogólnego złego samopoczucia) 

oraz w okresie ostatnich 10 dni nie miało świadomego kontaktu z osobą chorą na COVID-19. Wyrażam zgodę 

przez czas trwania zagrożenia epidemicznego do badania temperatury ciała dziecka  przy użyciu termometru 

bezdotykowego każdego dnia przed wejściem na zajęcia w Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Barczewie 

oraz w trakcie jego pobytu w placówce. Powyższa zgoda ma na celu realizowanie przez Centrum Kulturalno-

Biblioteczne działań prewencyjnych i zapobiegawczych, związanych z ogłoszonym stanem epidemii. 

  

  

 

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

Podpis rodzica/opiekuna prawnego                                                                                          Miejscowość, data 
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Klauzula informacyjna RODO dla uczestników zajęć 

 

Zgodnie z art. 13 ust.1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 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) dalej 

Rozporządzenie 2016/679 (zwane dalej „RODO”) informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie. 

2. Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu organizacji zajęć. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku. 

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO. 

7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w zajęciach w celu 

zapewnienia bezpieczeństwa dzieci. 

8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 

profilowania. 


