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                                                    DEKLARACJA UDZIAŁU OSOBY DOROSŁEJ 
 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka 

 

……………………………………………..…………………..…….….……                                           ………………………………….…………………..….…….……… 
                                      (imię i nazwisko dziecka)                                                                                                                       (PESEL dziecka) 
 
 

w spacerach NORDIC WALKING  
 

organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Buczkowicach w roku szkolnym 2018/2019. 

Informacje dotyczące uczestnika zajęć: 

Miejscowość zamieszkania………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………  

Telefon kontaktowy ..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach dla potrzeb niezbędnych do rekrutacji i organizacji zajęć w tym 
podczas reprezentowania GOK na konkursach, turniejach i imprezach zewnętrznych, a także w celu archiwizacyjnym, zgodnie z art. 6 i 9 Rozporządzenia 
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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  
o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem Danych Osobowych jest Gminny Ośrodek 
Kultury w Buczkowicach, ul. Wyzwolenia 554, 43-374 Buczkowice, REGON: 072361087, tel. (33) 817 71 120, e-mail: 
gokbuczkowice@gokbuczkowice.com. GOK w Buczkowicach wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pisząc na adres 
mailowy: iod@gokbuczkowice.com lub listowanie pisząc na adres siedziby Administratora. Dane będą przechowywane przez okres 5 lat po zakończeniu 
wykonywania umowy. Osoba, której dane dotyczą ma 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. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi 
do Organu Nadzorczego gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 
27 kwietnia 2016 r. Podanie danych osobowych, przez osobę której dane dotyczą jest warunkiem zawarcia umowy i udziału w zajęciach.   

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

(miejscowość, data i podpis obojga rodziców/opiekunów prawnych) 
 

Stwierdzam, że wszystkie podane powyżej informacje są prawdziwe. Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią regulaminu zajęć GOK i w pełni 
akceptuję jego treść.  
 

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

(miejscowość, data i podpis obojga rodziców/opiekunów prawnych) 
 

 
 

Wyrażam/nie wyrażam zgodę/y* na bezterminowe, publiczne, nieodpłatne  wykorzystanie mojego wizerunku, przez Gminny Ośrodek Kultury 
w Buczkowicach, zarejestrowanych podczas zajęć i w trakcie występów w celach związanych z funkcjonowaniem i promocją GOK Buczkowice. Zgoda 
obejmuje takie formy publikacji jak: materiały promocyjne (Gazeta Gminna i inne wydawnictwa), strona internetowa GOK Buczkowice 
(www.gokbuczkowice.com). Równocześnie informujemy, iż zdjęcia mogą być przekazywane do instytucji takich jak: Starostwo Powiatowe w Bielsku-
Białej, Urząd Gminy, placówki szkolne i przedszkolne na terenie gminy Buczkowice oraz administratorzy obsługujący systemy teleinformatyczne GOK. 
Dane będą przetwarzane zgodnie z art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. 2017 poz. 880). 
Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą Zgodą nie narusza moich dóbr osobistych i dóbr osobistych mojego dziecka zgodnie z art. 
24 Kodeksu Cywilnego ani innych praw. Oświadczam również, że jestem osobą nieograniczoną w zdolności do czynności prawnych, oraz że 
zapoznałem/am się z powyższą treścią i w pełni ją rozumiem i akceptuję. Przyjmuję również do wiadomości, że administratorem ww. danych 
osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Buczkowicach. Niniejszym oświadczam również, że zgodę wyraziłem/am dobrowolnie oraz zostałem/am 
poinformowana, iż przysługują mi prawa: wglądu w swoje dane, ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, co do 
ich wykorzystywania oraz ograniczenia przetwarzania danych, prawo do usunięcia, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na postawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
Wyrażam/nie wyrażam zgodę/y* na otrzymywanie informacji SMS-owych dotyczących zajęć oraz powiadomień dotyczących różnorodnych 
przedsięwzięć organizowanych przez GOK. 

.……………………………………………………….………………………..…………..……….…………………….. 
(miejscowość, data i podpis obojga rodziców/opiekunów prawnych) 

 

*właściwe zakreślić 

Udział w zajęciach jest bezpłatny.  
 
 

Spacery NORDIC WALKING organizowane są w ramach kampanii informacyjno-promocyjnej w zakresie edukacji ekologicznej  projektu 
„Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w gminie Buczkowice etap I” 
współfinansowanego przez Unię Europejską z EFRR w ramach RPO WSL na lata 2014-2020. 

 
 
 

GMINNY OŚRODEK KULTURY W BUCZKOWICACH 
43-374 Buczkowice, ul. Wyzwolenia 554, tel. 33/8177-120, 505-076-200, 513-787-693,  

email: gokbuczkowice@gokbuczkowice.com, www.gokbuczkowice.com 

mailto:iod@gokbuczkowice.com
mailto:gokbuczkowice@wp.pl
http://www.gokbuczkowice.com/
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Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Buczkowicach nr GOK-Buczkowice.011.10.2018 z dnia 14.08.2018 r. 

Regulamin uczestnictwa w zajęciach organizowanych w Gminnym Ośrodku Kultury w Buczkowicach w roku szkolnym 2018/2019  

1. Organizator zajęć: Gminny Ośrodek Kultury w Buczkowicach, ul. Wyzwolenia 554, 43-374 Buczkowice, tel./fax (33) 8177 120, 505 076 200, 513 787 693, e-mail: 

gokbuczkowice@gokbuczkowice.com, www.gokbuczkowice.com 

2. Warunki przyjęcia i uczestnictwa w zajęciach: 
 złożenie deklaracji udziału w zajęciach przez uczestnika (rodziców/opiekunów prawnych) 

 brak przeciwwskazań zdrowotnych, fizycznych i wychowawczych do udziału w zajęciach 

 terminowe uiszczenie opłaty za udział w zajęciach w kasie w siedzibie GOK, bądź przelewem na konto bankowe GOK: 04 1240 4142 1111 0000 4822 7979, w tytule 
prosimy podać imię i nazwisko dziecka oraz nazwę i miejscowość zajęć 

3. Organizacja zajęć: 
 organizator zastrzega sobie prawo do zmian grafiku zajęć, o czym poinformuje uczestników lub rodziców/opiekunów uczestników zajęć 

 podczas zajęć uczestnik znajduje się pod opieką instruktora prowadzącego; odpowiedzialność instruktora za opiekę kończy się z chwilą zakończenia zajęć; za 
wyjątkiem dzieci w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym, które uczestniczą w zajęciach wraz z rodzicem lub opiekunem prawnym 

 odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia pracowni lub sali ponosi osoba nieprzestrzegająca zasad ich użytkowania –
w przypadku osób nieletnich są to prawni opiekunowie tej osoby 

 na salę, w której odbywają się zajęcia należy wchodzić w obuwiu zmiennym 

 GOK nie zobowiązuje się do pilnowania i przechowywania rzeczy pozostawionych na korytarzach lub w salach i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzeczy 
pozostawione w tych pomieszczeniach 

 uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania norm społecznych wobec innych osób, przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa 

 w przypadku jakiegokolwiek zagrożenia uczestnicy zajęć obowiązani są do stosowania się do poleceń pracowników GOK 

 GOK zastrzega sobie prawo do zmiany cen, godzin otwarcia i planu zajęć o czym uczestnicy będą informowani na bieżąco poprzez informacje zamieszczane na 
stronie internetowej www.gokbuczkowice.com, osobiście lub telefonicznie 

 GOK zastrzega sobie prawo do organizowania dodatkowych prób, zajęć, występów oraz wyjazdów na konkursy, przeglądy itp..   

 podczas zajęć obowiązuje całkowity zakaz nagrywania, filmowania i fotografowania bez wiedzy i zgody instruktora prowadzącego   

4.  Obowiązki uczestnika zajęć (rodziców/opiekunów): 
 systematyczne uczestniczenie w zajęciach 

 dowiadywanie się o terminach i zmianach w organizacji zajęć telefonicznie (33) 8177 120, 505 076 200, 513 787 693 

 wykazywanie zaangażowania w rozwijanie zdolności artystycznych poprzez udział w różnorodnych występach i konkursach 

 terminowe uiszczenie opłaty za uczestnictwo w zajęciach w wysokości:  
 50 zł – dzieci, młodzież i dorośli uczący się do 25 roku życia z terenu gminy Buczkowice oraz dzieci i młodzież uczęszczająca do placówek szkolnych na  terenie gminy Buczkowice; 100 zł – 

dzieci, młodzież i dorośli spoza terenu gminy Buczkowice, osoby pełnoletnie z terenu gminy Buczkowice nieuczące się oraz powyżej 25 roku życia – jednorazowa wpłata (wpisowe) na 
cały rok szkolny 2018/2019 za udział (zgodnie z listami uczestników) w jednym lub kilku spośród następujących zajęć: plastyczne, wokalne, muzyczno-ruchowe, taneczne, break-dance, 
teatralne, twórczości plastyczno-ceramicznej, kickboxing&boks, piłki siatkowej; odpłatność należy uiścić w terminie do 30 grudnia 2018 roku, w przypadku dołączenia do zajęć po 
30.12.2018r. przed upływem miesiąca od dołączenia   

 100 zł – dzieci i młodzież z terenu gminy Buczkowice oraz dzieci i młodzież uczęszczająca do placówek szkolnych na terenie gminy Buczkowice; 200 zł – osoby pełnoletnie z terenu gminy 
Buczkowice oraz dzieci, młodzież i osoby dorosłe spoza terenu gminy Buczkowice; opłata jednorazowa (wpisowe) za udział w warsztatach ceramicznych w roku szkolnym 2018/2019 
(grudzień-maj); odpłatność należy uiścić w terminie do 28 lutego 2019 roku 

 150 zł – opłata jednorazowa (wpisowe) za udział w zajęciach modelarskich w roku szkolnym 2018/2019 (listopad-maj); odpłatność należy uiścić w terminie do 31 stycznia 2019 roku  
 225 zł – opłata za cykl zajęć robotyki i programowania; I cykl – X-XI, II cykl – III-IV; odpłatność należy uiścić przed rozpoczęciem zajęć przy zapisach; I cykl – w terminie do 21 września 

2018 roku; II cykl – do 8 lutego 2019 roku  
 50 zł – opłata jednorazowa (wpisowe) za udział w zajęciach szachowych w roku szkolnym 2018/2019; odpłatność należy uiścić w terminie do 26 września 2018 roku 
 95 zł/grupa za 1,5 h miesięczna opłata za udział w zajęciach języka niemieckiego 
 50 zł – opłata jednorazowa (wpisowe) za udział w zajęciach chóru „Echo Godziszki” za cały rok szkolny 2018/2019; odpłatność należy uiścić w terminie do 30 grudnia 2018 roku 
 50 zł – opłata jednorazowa (wpisowe) za udział w zajęciach teatralnych dla osób dorosłych w roku szkolnym 2018/2019; odpłatność należy uiścić w terminie do 30 grudnia 2018 roku  
 40 zł oplata jednorazowa (wpisowe) za udział w zajęciach bibułkarstwa dla seniorów w roku szkolnym 2018/2019; odpłatność należy uiścić do 31 października 2018 roku 
 bezpłatnie – spacery nordic walking i ecodeco – ekologiczne warsztaty plastyczne w roku szkolnym 2018/2019 organizowane w ramach kampanii informacyjno-promocyjnej w zakresie 

edukacji ekologicznej w ramach projektu pn. „Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice etap I” 
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 

 ponoszenie odpowiedzialności materialnej za zniszczenie lub zgubienie z własnej winy sprzętu użyczonego oraz wyrządzone szkody w salach 

5. Obowiązki rodziców/opiekunów prawnych: 
 za bezpieczną drogę nieletnich na zajęcia (do godz. rozpoczęcia zajęć) i powrót do domu (od godziny zakończenia zajęć) odpowiadają rodzice/opiekunowie prawni 

 interesowanie się postępami dziecka i współdziałanie w organizacji zajęć 

 informowanie GOK o ewentualnych zmianach danych podanych w deklaracji uczestnictwa w zajęciach 

6. Wykluczenie z zajęć: 
 brak dyscypliny podczas zajęć i pobytu, opuszczanie zajęć GOK bez telefonicznego lub pisemnego usprawiedliwienia 

 brak zaangażowania 

 nieuczestniczenie w występach organizowanych przez GOK oraz wyjazdowych przeglądach i konkursach 

 w przypadku opuszczenia, bez wcześniej nieusprawiedliwionej przyczyny, 3 zajęć z rzędu, uczestnik zostanie skreślony z listy uczestników i nie będzie mu się należał 
zwrot opłaty za uczestnictwo w zajęciach, podobnie jak gdy zrezygnuje lub zostanie wykreślony z zajęć z własnej winy 

 przy usprawiedliwianiu nieobecności obowiązują formy: ustna, telefoniczna lub e-mailowa (z adnotacją w dzienniku)  

 brak uregulowanej w terminie odpłatności za zajęcia 

7. Świadczenia GOK dla uczestników zajęć 
W miarę posiadanych możliwości finansowych GOK będzie promował, delegował, pomagał w rozwoju zespołu proporcjonalnie do zaangażowania w występy, 
zainteresowanie publiczności itp.  
W wyjątkowych sytuacjach, na prośbę uczestnika zajęć, dyrektor GOK może w drodze wyjątku zwolnić uczestnika z uiszczania opłaty za udział w zajęciach. 

8. Przetwarzanie danych osobowych: 
 Wszyscy uczestnicy zajęć muszą podpisać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, którą można pobrać ze strony internetowej GOK-u (deklaracja udziału 

w zajęciach). W przypadku uczestników niepełnoletnich taką zgodę muszą wyrazić Rodzice lub prawni opiekunowie osób niepełnoletnich. Brak zgody na 
przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczny z brakiem możliwości udziału w zajęciach. 

 Administratorem Danych Osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Buczkowicach, ul. Wyzwolenia 554, 43-374 Buczkowice, REGON: 072361087, tel. (33) 817 
71 120, e-mail: gokbuczkowice@gokbuczkowice.com. GOK w Buczkowicach wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pisząc na 
adres mailowy: iod@gokbuczkowice.com lub listowanie pisząc na adres siedziby Administratora. Dane będą przechowywane przez okres 5 lat po zakończeniu 
wykonywania umowy. Osoba, której dane dotyczą ma 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. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego gdy uzna, iż 
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują ogólne przepisy prawa.  

mailto:iod@gokbuczkowice.com

