
KARTA ZGŁOSZENIA W FERIACH Z WOK 

 10.02-14.02 – 1 TYDZIEŃ  

 17.02 – 21.02 – 2 TYDZIEŃ (z wycieczką) 

 17.02 – 21.02 – 2 TYDZIEŃ (bez wycieczki) 

 19.02 - wycieczka 

 

 

 

Dane uczestnika (dziecka) 

................................................................................................................................................................................................................................................. 
Imię (imiona) i nazwisko  
 
 
................................................................................................................................................................................................................................................. 
adres 
 
................................................................................................................................................................................................................................................. 
telefon rodzica/opiekuna 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Data urodzenia dziecka           PESEL dziecka 
 

................................................................................................................................................................................................................................................. 
wiek dziecka                                                                                                                                  
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
nr legitymacji szkolnej                                                                                                     nr i seria dowodu osobistego/paszportu 

 

• choroba lokomocyjna: TAK/NIE* 

• dziecko po „Feriach z WOK” będzie: odbierane przez opiekuna / wracało same*. 

*niepotrzebne skreślić 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia na potrzeby zgłoszenia uczestnictwa dziecka wypoczynku 

zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz 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 (RODO). 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) - RODO informujemy, że: 
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wałbrzyski Ośrodek Kultury, ul. Wysockiego 29, 58-304 Wałbrzych.  
2. Kontakt z Administratorem: tel. +48 74/ 66 70 950; e-mail: sekretariat@wok.walbrzych.pl. 
3. Kontakt z powołanym inspektorem ochrony danych – abi@vp.pl. 
4.Pełna informacja dotyczącą przetwarzania Państwa danych osobowych znajduje się na naszej stronie internetowej pod adresem: 

https://www.wok.walbrzych.pl/web/rodo. 

 



Regulamin uczestnictwa w „Feriach z WOK” 

                                                                                                         §1 Zasady ogólne 

1. Organizatorem „Ferii z WOK” jest Wałbrzyski Ośrodek Kultury.  

2. Organizator wypoczynku zapewnia: 

opiekunów z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym; materiały do zajęć; powiadomienia rodziców lub opiekunów 

uczestnika zajęć o zaistniałych wypadkach, urazach, problemach wychowawczych; opieki od momentu rozpoczęcia zajęć  

do ich zakończenia wg ustalonego programu. 

4.  Organizator nie zapewnia posiłków.  

5.  Organizator nie przewiduje zwrotu opłat za dni, w których uczestnik był nieobecny. 

6.  Organizator nie odpowiada za zagubione rzeczy oraz za zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a dokonanych przez 

innych uczestników. 

7.  Organizator „Ferii z WOK” przyjmuje osoby od 7 do 13 lat, posiadające ważną legitymację szkolną, którą należy okazać 

przy zapisywaniu dziecka na zajęcia. 

W przypadku udziału w wycieczce do Czech wymagany jest ważny dowód osobisty lub paszport oraz Europejska Karta 

Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). 

8. Organizator może udostępnić opiekunowi/rodzicowi nr rejestracyjny pojazdu, którym będą podróżować dzieci w celu 

sprawdzenia go w serwisie https://bezpiecznyautobus.gov.pl/. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu i regulaminu. 

10. Organizacja wypoczynku odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. 

w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r. poz. 452). 

11. Podczas zajęć w WOK obowiązuje zakaz używania tel. komórkowych, tabletów itp. W razie potrzeby kontaktu z 

dzieckiem prosimy o kontakt tel. 530 191 283. 

 

                                                                                                   §2 Uczestnik 

1. Uczestnik wypoczynku ma OBOWIĄZEK: 

uczestniczenia w zajęciach programowych; przestrzegania zasad bezpieczeństwa, a w razie spostrzeżenia sytuacji 

stwarzającej zagrożenie dla życia i zdrowia innych, informowania o tym opiekuna; natychmiastowego informowania 

opiekunów o złym samopoczuciu, chorobie lub ewentualnym wypadku; przestrzegania i wykonywania poleceń 

prowadzącego zajęcia; dbać o czystość i porządek oraz mienie w miejscu odbywania się wszystkich zajęć oraz w autokarze. 

2. Uczestnik wypoczynku ma PRAWO: 

wpływać na program wypoczynku poprzez zgłaszanie swoich propozycji oraz udział w przygotowywaniu i prowadzeniu 

zabaw, konkursów, animacji itp.; zwracać się ze wszystkimi problemami do opiekuna; do radosnego wypoczynku i miłego 

spędzania czasu. 

3. Uczestnikowi wypoczynku nie wolno oddalać się od grupy bez wiedzy opiekuna. 

4. Samowolne oddalenie się dziecka od grupy, niewykonywanie poleceń wychowawców, jak również nieprzestrzeganie 

regulaminu będzie karane upomnieniem, a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w zajęciach bez zwrotu 

wpłaconych środków. 

5. Uczestnik ma prawo do korzystania z basenu tylko w obecności ratownika i opiekuna zgodni z obowiązującym 

regulaminem basenu. 

6.Uczestnika obowiązuje punktualność. W przypadku wycieczek- zbiórka 15 minut przed planowanym wyjazdem. 

                                                                                   §3 Rodzice/Opiekunowie prawni 

1. Warunkiem uczestnictwa w „Ferii z WOK” jest czytelne wypełnienie „Karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku” oraz 

opłacenie zajęć. Podpisanie karty jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu. 

2.Rodzice (prawni opiekunowie) podczas akcji są odpowiedzialni za: 

punktualne przyprowadzanie i odbieranie dzieci zgodnie z planem zajęć; do wyposażenia dziecka w strój, nakrycie głowy i 

obuwie stosownie do warunków atmosferycznych i przewidzianych zajęć. 

3. Za wyrządzone szkody, zniszczenia, zdewastowanie mienia placówki, w autokarze i w innych miejscach, w których 

odbywać się będą zajęcia, odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice/opiekunowie prawni. 

4. W razie nagłego zachorowania lub złego samopoczucia dziecka rodzic jest zobowiązany do niezwłocznego odebrania go  

z placówki. 

5. Rodzice mają obowiązek zgłoszenia odbioru dziecka z zajęć u wychowawcy. 

6. Dziecko może odebrać osoba, która została upoważniona pisemnie przez rodzica w karcie kwalifikacyjnej uczestnika 

wypoczynku. 

7. Uczestnik powinien być ubezpieczony NNW, dodatkowo Organizator ubezpiecza uczestników od następstw 

nieszczęśliwych wypadków.  

8. Jeżeli uczestnik będzie nieprzygotowany do zajęć, kierownik może nie dopuścić dziecka do uczestnictwa w zajęciach lub 

wycieczce. W takim przypadku organizator nie zwraca pieniędzy. 
…………………………………………………………….. 

Podpis rodzica/opiekuna prawnego 

https://bezpiecznyautobus.gov.pl/

