
Załącznik nr 1 do Regulaminu Wyjazdu Do Centrum Aktywnego Wypoczynku Gwarek 

 

 

ZGODA NA WYCIECZKĘ  

do Centrum Aktywnego Wypoczynku Gwarek  

 

Ja niżej podpisany/a 

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

(Imię i nazwisko) 

deklaruję chęć wyjazdu mojego dziecka 

…………………………………………………………………. 

 ( imię i nazwisko) 

do Centrum Aktywnego Wypoczynku GWAREK , Piękna Góra 7, 11-500 Giżycko   dnia 28 

stycznia 2022 r. w ramach zajęć feryjnych organizowanych przez Węgorzewskie Centrum 

Kultury w Węgorzewie.  Wyjazd i zbiórka  sprzed siedziby WCK o godzinie 9.00. Orientacyjny 

powrót ok. godz. 15.30 

Dane osobowe uczestnika wycieczki: 

Adres zamieszkania ……………………………………………… 

Data urodzenia ………………………………………… 

PESEL …………………………………………. 

Numer kontaktowy ……………………………….. 

 

1. Informuję, iż zapoznałem/-am się z regulaminem wycieczki i go akceptuję.  

2. Oświadczam, że moje dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wycieczce. 

3.. Zgadzam się na ewentualne podanie leków przeciwbólowych lub przeciw chorobie 

lokomocyjnej.  

4. W razie wypadku i choroby podczas wycieczki wyrażam zgodę na udzielenie pomocy 

medycznej lub leczenie ambulatoryjne.  

5. Biorę odpowiedzialność za dojście dziecka na miejsce zbiórki i jego powrót do domu. 

 6. Biorę odpowiedzialność finansową za szkody materialne wyrządzone przez moje dziecko  

w trakcie trwania wycieczki wynikające z nieprzestrzegania regulaminu.  

Uwagi dotyczące stanu zdrowia dziecka (choroby, na jakie cierpi dziecko, jakie bierze leki, 

alergie i uczulenia): ………………………………………. .....................................................  



7. Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych mojego dziecka 

przez Węgorzewskie Centrum Kultury w Węgorzewie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.   

8. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych szczególnej kategorii w postaci 

informacji o stanie zdrowia dla potrzeb oceny zdolności do udziału w zajęciach 

organizowanych przez Administratora Danych Węgorzewskie Centrum Kultury  

w Węgorzewie, na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a RODO.  

9. Wyrażam zgodę na publikację wizerunku i danych osobowych w postaci imienia i nazwiska 

za pośrednictwem: strony internetowej WCK, zdjęć umieszczonych w budynku 

Węgorzewskiego Centrum Kultury w Węgorzewie, FB. 

10. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu  

i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych  

i prawie ich poprawiania jak również z możliwością cofnięcia zgody w każdym momencie. 

Oświadczam, że zrzekam się dodatkowego wynagrodzenia z powyższego tytułu. 

 

.............................................................................................  

Data,  czytelny podpis rodziców/prawnych opiekunów 

 

 


