KARTA UCZESTNIKA ZAJĘĆ ARTYSTYCZNO – KULTURALNO – SPORTOWYCH
W GMINNYM OŚRODKU KULTURY I SPORTU W ZAPOLICACH
W SEZONIE 2020/2021
Rodzaj zajęć
Imię i nazwisko uczestnika
Data urodzenia uczestnika
Kontaktowy adres e-mail
Telefony kontaktowe

Klauzula informacyjna. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zapolicach;
2. Podane dane osobowe przetwarzane będą w ramach realizacji celów statutowych GOKiS,
nie będą udostępniane innym odbiorcom oraz nie będą podlegały profilowaniu;
3. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści podanych danych osobowych ich sprostowania,
uzupełniania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do
organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
4. Podane dane osobowe będą przechowywane przez okres czasu niezbędny do realizacji celów
i niszczone najpóźniej w ciągu roku od daty zakończenia zajęć.
5. Podanie GOKiS danych osobowych jest dobrowolne.
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit .a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 wyrażam
zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich/dziecka, uczestnika zajęć Gminnego Ośrodka Kultury
i Sportu w Zapolicach w ramach realizowanych celów statutowych. Podaję dane osobowe dobrowolnie
i oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej.
podpis ........................................................
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA UTRWALENIE I PUBLIKACJĘ WIZERUNKU
Ja niżej podpisany(a) wyrażam / nie wyrażam * zgodę na nieodpłatne utrwalanie i publikowanie

mojego wizerunku / wizerunku mojego dziecka * (w formie fotograficznej i filmowej) przez Gminny
Ośrodek Kultury i Sportu w Zapolicach, zgodnie z art. 81 ust.1 ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. -Dz. U. 2006 Nr 90 poz. 631 z póż. zm.
Jednocześnie oświadczam, że:

1. zgoda dotyczy fotografii / lub materiałów filmowych przedstawiających mój wizerunek / wizerunek
mojego dziecka*, dokumentujących wszelkie formy zajęć oraz imprez organizowanych przez
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zapolicach bez ograniczeń czasowych za pośrednictwem
dowolnego medium.
2. Rozpowszechnianie przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu mojego wizerunku / wizerunku
mojego dziecka * w formie fotografii i /lub materiału filmowego może być realizowane bez
ograniczeń czasowych za pośrednictwem dowolnego medium.
Ponadto wyrażam zgodę na otrzymywanie wiadomości tekstowych (sms) o wydarzeniach organizowanych
lub współorganizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zapolicach.

OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA
Ja, niżej podpisany(a) oświadczam, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych aby moje dziecko
uczestniczyło w powyższych zajęciach.
Uwagi dla prowadzącego zajęcia : ....................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

..................................................................................
data i czytelny podpis prawnego opiekuna

REGULAMIN ZAJĘĆ
1. Decyzja o uczestniczeniu w zajęciach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury i
Sportu w Zapolicach jest równoznaczna z przyjęciem do wiadomości, zaakceptowaniem i
zobowiązaniem się do przestrzegania poniższego Regulaminu. W przypadku osób
niepełnoletnich Regulamin dotyczy także ich prawnych opiekunów.
2. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zapolicach prowadzi działalność artystyczną w ramach
zadań i celów statutowych.
3. Uczestnikami zajęć organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu mogą być
jedynie osoby, które przestrzegają niniejszego Regulaminu.
4. Uczestnicy zajęć dokonują wpłaty wpisowego za uczestnictwo w zajęciach zgodnie z
zarządzeniem Dyrektora GOKiS.
5. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu nie zwraca wniesionych wpłat.
6. Przed wejściem na sale zajęć obowiązuje zmiana obuwia. Uczestnicy powinni mieć na
sobie buty czyste i nieniszczące podłogi. Instruktor ma prawo do nie wpuszczenia na salę
osób w obuwiu brudzącym bądź niszczącym podłogę.
7. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu ma prawo do odwołania zajęć i zmiany grafiku zajęć.
8. Instruktor nie ma obowiązku odpracowywania zajęć nieodbytych w związku ze zwolnieniem
lekarskim, urlopem, odbiorem godzin lub innymi działaniami na rzecz GOKiS.
9. Za szkody powstałe z winy uczestnika zajęć odpowiedzialność ponosi sam uczestnik lub
jego prawny opiekun.
10. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zapolicach nie ubezpiecza uczestników zajęć od
następstw nieszczęśliwych wypadków (dzieci, które zostały objęte ubezpieczeniem
zbiorowym w szkole są chronione przez cały czas).
11. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu nie ponosi odpowiedzialności za mienie uczestników
zajęć pozostawione na terenie placówki.
12. Zabrania się przebywania w salach zajęciowych / boiskach bez wiedzy i zgody instruktora.
Przebywając na sali / boisku należy bezwzględnie podporządkować się poleceniom
instruktora.
13. Za szkody powstałe w wyniku niezastosowania się do poleceń instruktora,
odpowiedzialność ponosi uczestnik.
14. Uczestnikom zajęć nie wolno opuszczać miejsca, w którym odbywają się zajęcia bez
wiedzy i zgody instruktora.
15. Ze względów higieny i bezpieczeństwa zabrania się wnoszenia na sale zajęć jedzenia i
ciepłych napojów.
16. Rodzic lub opiekun prawny jest odpowiedzialny za przyprowadzenie dziecka na zajęcia i
odbiór dziecka z zajęć. GOKiS nie zapewnia opieki przed zajęciami i po ich zakończeniu.
17. Każdy rodzic /opiekun prawny/ lub pełnoletni uczestnik zajęć ponosi odpowiedzialność za
powierzone stroje i sprzęt. Wszelkiego rodzaju uszkodzenia należy usunąć we własnym
zakresie. W razie rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach Gminnego Ośrodka Kultury i
Sportu, uczestnik jest zobowiązany do natychmiastowego zwrócenia stroju lub sprzętu. W
razie zagubienia lub zniszczenia stroju lub sprzętu, zastosowana będzie odpowiedzialność
finansowa w wysokości adekwatnej do kosztu usunięcia szkody lub wartości stroju lub
sprzętu.
18. Strój lub sprzęt służy do występów, nie wolno z niego korzystać w celach innych niż występ
z zespołem lub grupą działającą w GOKiS. W przeciwnym razie, uczestnik zajęć może
zostać zobligowany do odkupienia stroju / sprzętu lub zwrotu jego równowartości.
19. Stroje lub sprzęt należy oddać instruktorowi do 30 czerwca po zakończeniu bieżącego
sezonu kulturalnego i sportowego.
20. W zajęciach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, u których brak jest jakichkolwiek
przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w tego rodzaju zajęciach. Przystąpienie do
zajęć oznacza brak przeciwwskazań i potwierdza stan zdrowia, który umożliwia udział w
zajęciach.

……......................................................................
akceptuje powyższy regulamin
data i czytelny podpis prawnego opiekuna

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego, którego dziecko uczęszcza na
zajęcia do Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Zapolicach
1. Oświadczam, że moja córka/syn ………………………………………………………………………...... nie miał
kontaktu z osobą zakażoną wirusem COVID-19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny,
otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak choroby.
2. Stan zdrowia dziecka jest dobry, syn/córka nie przejawia żadnych oznak chorobowych
(podwyższona temperatura, kaszel, katar, alergii).
3. Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadom/świadoma pełnej odpowiedzialności za
dobrowolne posłanie dziecka do Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Zapolicach
w aktualnej sytuacji epidemiologicznej.
4. W przypadku stwierdzenia podejrzenia zakażenia wirusem COVID-19, GOKiS przekazuje
dane osobowe uczestnika zajęć do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
5. Oświadczam, że osoba przyprowadzająca i odbierająca dziecko do/z Gminnego Ośrodka
Kultury i Sportu w Zapolicach będzie zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących
chorobę zakaźną, w tym spowodowaną wirusem COVID-19.
6. Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących w placówce wytycznych związanych z
reżimem sanitarnym oraz natychmiastowego odebrania dziecka
z placówki w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu
w placówce.
7. Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach
w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa COVID-19 w moim najbliższym otoczeniu.
Podaję aktualne numery telefonów do szybkiej komunikacji:

Telefon matki/opiekuna prawnego
…………………………………………………….
Telefon ojca/opiekuna prawnego
…………………………………………………….

………………………………………………………………..
Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

