
 
 

ZGODA RODZICÓW NA UCZESTNICTWO DZIECKA 
W ZAJĘCIACH „KULTURALNE LATO 2022!”  

 
 
Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojegosyna/córki*_______________________________________________________________________________ 

 (imię i nazwisko) * niepotrzebne skreślić 
w następujących wyjazdach/działaniach: 
 

Lp. Data Działanie 
Zaznaczyć znakiem 

„X” 

1. 27.06.2022 Ognisko na rozpoczęcie wakacji   

2. 28.06.2022 Turniej piłki nożnej   

3. 29.06.2022 Warsztaty cyrkowe  

4. 30.06.2022 Warsztaty szydełkowania -podstawy  

5. 01.07.2022 Spacer z leśnikiem   

6. 04.07.2022 Aquadrom - Park Wodny - wyjazd  

7. 05.07.2022 Kuchnia molekularna  

8. 06.07.2022 Legorobotyka  

9. 07.07.2022 Warsztaty szydełkowania ciąg dalszy  

10. 08.07.2022 Eko-mydła z Pracownią Work Room   

11. 11.07.2022 Sztolnia Królowa Luiza (podziemna trasa wodna) oraz 1000 klocków - wyjazd  

12. 12.07.2022 Warsztaty taneczne cz. I  

13. 13.07.2022 Warsztaty taneczne cz. II  

14. 14.07.2022 Warsztaty taneczne cz. III  

15. 15.07.2022 Rajd rowerowy   

16. 18.07.2022 Półkolonie z ależ Gustawie!  

17. 19.07.2022 Półkolonie z ależ Gustawie!  

18. 20.07.2022 Półkolonie z ależ Gustawie!  

19. 21.07.2022 Półkolonie z ależ Gustawie!  

20. 22.07.2022 Półkolonie z ależ Gustawie!  

21. 25.07.2022 Półkolonie z ależ Gustawie!  

22. 26.07.2022 Półkolonie z ależ Gustawie!  

23. 27.07.2022 Półkolonie z ależ Gustawie!  

24. 28.07.2022 Półkolonie z ależ Gustawie!  

25. 29.07.2022 Półkolonie z ależ Gustawie!  

26. 01.08.2022 Kino Meduza w Opolu - wyjazd  

27. 02.08.2022 Warsztaty bębniarskie   

28. 03.08.2022 Gotowanie jest fajne - warsztaty robienia pizzy z Tibesti   

29. 04.08.2022 Śpiewać każdy może – karaoke   

30. 05.08.2022 Decoupage   

31. 08.08.2022 Agroturystyka „Uroczysko” - wyjazd  

32. 09.08.2022 Turniej gry w kręgle   

33. 10.08.2022 Znajdź mnie! –podchody   

34. 11.08.2022 Runmaggedon  
35. 12.08.2022 Work Room –warsztaty z ceramiki cz. I  

36. 16.08.2022 Ciasteczka, babeczki i inne słodkości   

37. 17.08.2022 Festyn bezpieczeństwa bez zapisów 

38. 18.08.2022 Wzór opolski   

39. 19.08.2022 Warsztaty plecenia - wianki  

40. 22.08.2022 Funzeum - wyjazd  

41. 23.08.2022 Makrama  



42. 24.08.2022 Zostań malarzem –warsztaty malowania na płótnie   

43. 25.08.2022 Gra miejska   

44. 26.08.2022 Work Room –warsztaty ceramiczne cz. II szkliwo   

45. 29.08.2022 Muzeum Wsi opolskiej -Mamy rady na odpady - wyjazd  

46. 30.08.2022 Festyn na zakończenie wakacji   

 
WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI! 

 
Dane kontaktowe rodzica / przedstawiciela ustawowego / opiekuna faktycznego: 
 
1) adres zamieszkania___________________________________________________________________________________________________________________ 
 

2) numer telefonu________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Osoby upoważnione do odbioru dziecka 

Imię i nazwisko Telefon Kto to jest dla dziecka 

   

   

Wyrażam/nie wyrażam zgody na samodzielne dochodzenie dziecka na zajęcia/miejsca zbiórki i samodzielne powroty do domu. 
_____________________________________________________________________________________________ 
(imię i nazwisko, podpis rodzica / przedstawiciela ustawowego / opiekuna faktycznego)    * niepotrzebne skreślić 

 
INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
Zgodnie z art. 13 RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) informujemy, że (dotyczy 
danych dzieci oraz ich przedstawicieli ustawowych/opiekunów faktycznych): 
1) administratorem Państwa danych osobowych jest Biblioteka i Centrum Kultury w Kolonowskiem (BiCeK), ul. Ks. Czerwionki 39, 47-110 
Kolonowskie, adres e-mail: kultura@kolonowskie.pl, 
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, Barbarą Sośnicką, jest możliwy listownie lub na adres e-mail: iod@kolonowskie.pl, 
3) odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być m.in. podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie 
stosownych umów powierzenia, odbiorcą danych jest również m.in. Gmina Kolonowskie, ubezpieczyciel (jeżeli realizowane zajęcia wymagają zawarcia 
umowy ubezpieczenia NNW). 
4) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (w celu 
wykonania umowy związanej z realizacją zajęć), oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO (realizacja obowiązków prawnych wynikających z przepisów z zakresu 
prawa oświatowego – prowadzenie dziennika zajęć i innej dokumentacji wymaganej przepisami prawa), w niektórych przypadkach na podstawie 
zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda), niektóre dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - tzn. gdy przetwarzanie 
będzie niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora: dane do kontaktu, 
5) dane osobowe dziecka o zdrowiu przetwarzane będą również na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, 
której dotyczą dane szczególnych kategorii), 

• Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z 
przedawnienia roszczeń, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie (w tym przez okres ustalony na podstawie przepisów 
archiwalnych), 

• posiadają Państwo: 
• prawo dostępu do danych osobowych, 
• prawo do sprostowania danych osobowych, 
• prawo do usunięcia danych osobowych, 
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
• prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, 
• prawo do przenoszenia danych, 
• prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takowa zgoda została wyrażona. 
• Powyższe uprawnienia nie są jednak bezwzględnie obowiązujące i nie będą przysługiwać w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania 

Państwa danych osobowych. 
6) mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkować niemożliwością skorzystania z oferty „KL2022!”. 
 
ZGODY 

• Wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i materiałów filmowych, zawierających wizerunek mojego dziecka, zarejestrowanych podczas zajęć 
zorganizowanych przez Bibliotekę i Centrum Kultury w Kolonowskiem i Gminę Kolonowskie w na stronie internetowej 
www.kultura.kolonowskie.pl, www.kolonowskie.pl, profilu BiCeK na Facebooku, 

• Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Bibliotekę i Centrum Kultury w Kolonowskiem oraz 
Gminę Kolonowskie, organizatorów KL 2022, w związku z wykonywaniem zdjęć i materiałów filmowych ww. 

• na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie danych o zdrowiu mojego dziecka związane z uczestnictwem w KL 2022 i 
jego bezpieczeństwem z tym związanym. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.kultura.kolonowskie.pl/
http://www.kolonowskie.pl/


 
INNE UWAGI O STANIE ZDROWIA DZIECKA (PADACZKA, CUKRZYCA, ALERGIE, ASTMA, CHOROBA LOKOMOCYJNA): 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Oświadczam, iż zapoznałem/am się z regulaminem zajęć i nie wnoszę do niego zastrzeżeń. 

Imię i nazwisko uczestnika/PESEL (wymagany do umów ubezpieczenia) Imię i nazwisko rodziców / opiekunów 

  

 
Kolonowskie, dnia ___________________________ ___________________________________________________________________________________ 

                    (imię i nazwisko, podpis rodzica/przedstawiciela ustawowego/opiekuna faktycznego )  
*niepotrzebne skreślić 


