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DEKLARACJA UDZIAŁU W ZAJĘCIACH 

Zgłaszam swój udział / Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka * 
 

……………………………………………..…………………..…….….……                                            
                                 (imię i nazwisko uczestnika zajęć)                                                                                                                   
 

w następujących zajęciach:………………..………………………………………………………….…………….…………….……………………………………...……. 
(nazwa zajęć) 

organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Buczkowicach w roku szkolnym 2020/2021. 
 

Informacje dotyczące uczestnika zajęć: 

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

Telefony kontaktowe do rodziców/opiekunów prawnych/pełnoletniego uczestnika zajęć .………………………………………………………………...……………… 
 

dotyczy uczestników niepełnoletnich: 

Szkoła/przedszkole (nazwa, miejscowość)……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Rok urodzenia, klasa………………………………………………………………………………………………………………………..…….………………….……………..…….………… 

Dziecko jest / nie jest * ubezpieczone. 
 

Biorę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka w drodze na zajęcia i podczas powrotu do domu oraz: 

□  wyrażam zgodę na samodzielny powrót dziecka do domu  po zajęciach * 

□  dziecko po zajęciach będą odbierali rodzice/opiekunowie prawni * 

□  upoważniam do odbioru dziecka z zajęć (imię i  nazwisko):………………………………………………………….………..……………………………………….……. * 
 

 

Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała mojego / mojego dziecka* podczas wejścia do Gminnego Ośrodka Kultury w Buczkowicach oraz 

budynku Sokolni, a jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.  
Pomiaru temperatury będzie dokonywał instruktor zajęć bądź wyznaczony pracownik ośrodka kultury.  
 

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

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich / moich i mojego dziecka * zawartych w dokumentach dla potrzeb niezbędnych do 

przeprowadzenia rekrutacji i organizacji zajęć w tym podczas reprezentowania GOK na konkursach, turniejach i imprezach zewnętrznych oraz w celu 
archiwizacyjnym, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 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). Niewyrażenie zgody skutkuje brakiem możliwości udziału w zajęciach. Administratorem danych 
jest Gminny Ośrodek Kultury w Buczkowicach, a pełna Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych znajduje się w Regulaminie Uczestnictwa 
w Zajęciach w punkcie 8.  
 

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

 

Stwierdzam, że wszystkie podane powyżej informacje są prawdziwe. Oświadczam, że nie istnieją żadne przeciwwskazania zdrowotne, fizyczne 
i wychowawcze do uczestnictwa w wyżej wymienionych zajęciach. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu Uczestnictwa w Zajęciach GOK, 
w pełni akceptuję jego treść i zobowiązuję się dokonywać opłat w wysokości i terminach ustalonych w regulaminie. Wysokości wpłat za udział 
w zajęciach w roku szkolnym 2020/2021  wraz z terminami płatności oraz sposobami ich uiszczania zawarte są w Regulaminie Uczestnictwa 
w Zajęciach Gminnego Ośrodka Kultury w Buczkowicach znajdującym się na stronie internetowej GOK Buczkowice (www.gokbuczkowice.com) 
i w siedzibie GOK Buczkowice. Wyciąg z regulaminu znajduje się na odwrocie niniejszej deklaracji. 

 

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

 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na bezterminowe, publiczne, nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego / mojego dziecka *, przez 

Gminny Ośrodek Kultury w Buczkowicach, zarejestrowanych podczas zajęć i podczas reprezentowania GOK 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 w Buczkowicach, Gminna Biblioteka Publiczna w Buczkowicach, placówki szkolne i przedszkolne na 
terenie gminy Buczkowice oraz administratorzy obsługujący systemy teleinformatyczne GOK. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U.2018.1191 z póź. zm.) oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Oświadczam, że wykorzystanie 
wizerunku zgodnie z niniejszą Zgodą nie narusza moich dóbr osobistych / dóbr osobistych mojego dziecka zgodnie z art. 24 Kodeksu Cywilnego ani 
innych praw. Przyjmuję również do wiadomości, że administratorem ww. danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Buczkowicach. Niniejszym 
oświadczam również, że zgodę wyraziłem dobrowolnie oraz zostałem poinformowany, iż przysługują mi prawa: wglądu w swoje dane, ich poprawiania, 
żądania zaprzestania ich przetwarzania, 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, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak 
również prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego. 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody * na otrzymywanie informacji SMS-owych dotyczących zajęć oraz przedsięwzięć organizowanych przez GOK.  

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

*  ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWE 

       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:gokbuczkowice@wp.pl
http://www.gokbuczkowice.com/


GOK-Buczkowice.531.3.2020/2021 

           

 

Wyciąg z Regulaminu Uczestnictwa w Zajęciach organizowanych w Gminnym Ośrodku Kultury w Buczkowicach 
w roku szkolnym 2020/2021 (z pełną treścią regulaminu można się zapoznać na stronie internetowej GOK www.gokbuczkowice.com oraz w siedzibie GOK w Buczkowicach) 

 

1. Organizator zajęć: Gminny Ośrodek Kultury w Buczkowicach, ul. Wyzwolenia 554, 43-374 Buczkowice, 
tel./fax (33)8177120, 505076200, 513787693, 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) i oświadczenia COVID-19 

 brak przeciwwskazań zdrowotnych, fizycznych i wychowawczych do udziału w zajęciach 

 terminowe uiszczenie opłaty za udział w zajęciach – odpłatność może być dokonana wyłącznie 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. (…) 

4. Obowiązki uczestnika zajęć (rodziców/opiekunów): 

 systematyczne uczestniczenie w zajęciach; punktualne stawianie się na zajęciach (max 10 minut przed rozpoczęciem) 

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

 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 2019/2020 za udział (zgodnie z listami uczestników) w jednym 
spośród następujących zajęć: plastyczne, taneczne, breakdance, dancehall, teatralne, kickboxing, szachowe; 
odpłatność należy uiścić w terminie do 30 grudnia 2020 r., w przypadku dołączenia do zajęć po 30.12.2020 r. przed 
upływem miesiąca od dołączenia; za udział w każdym z wymienionych zajęć obowiązuje osobna odpłatność; 3 dziecko 
spośród rodzeństwa jest zwolnione z opłaty za wymienione zajęcia   

- 100 zł – dzieci i młodzież z terenu gminy Buczkowice oraz dzieci i młodzież uczęszczająca do placówek szkolnych na 
terenie gminy Buczkowice; 200 zł – dzieci, młodzież i dorośli spoza terenu gminy Buczkowice, osoby pełnoletnie 
z terenu gminy Buczkowice nieuczące się oraz powyżej 25 roku życia; opłata jednorazowa (wpisowe) za udział 
w warsztatach ceramicznych w roku szkolnym 2020/2021 (grudzień-maj); odpłatność należy uiścić w terminie do 26 
lutego 2021 r. 

- 200 zł – opłata jednorazowa (wpisowe) za udział w zajęciach modelarskich w roku szkolnym 2020/2021; odpłatność 
należy uiścić w terminie do 30 listopada 2020 r. 

- 32 zł za udział w jednych półtoragodzinnych zajęciach języka niemieckiego 

- 50 zł – opłata jednorazowa (wpisowe) za udział w zajęciach wokalnych dla osób dorosłych „Echo Godziszki” w roku 
szkolnym 2020/2021; odpłatność należy uiścić w terminie do 30 grudnia 2020 r. 

- 50 zł – opłata jednorazowa (wpisowe) za udział w zajęciach teatralnych dla osób dorosłych „Teatr i My”  
w roku szkolnym 2020/2021; odpłatność należy uiścić w terminie do 30 grudnia 2020 r.  

- zajęcia, które są organizowane w trybie online nie powodują roszczenia finansowego ze strony GOK 

 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 

 informowanie GOK SMS-owo lub telefonicznie o nieobecności dziecka na zajęciach 
6. – 8. (…) 

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


