
Dodatkowe informacje dotyczące uczestnika obozu – OBÓZ LETNI 2022 
 
 
………………………………………………… 
imię i nazwisko uczestnika 
 

Grupa:     I-III Morze             I-III Góry                   IV-VI Morze  

(zaznaczyć                IV-VI Pojezierze             VII-VIII Morze         VII-VIII Pojezierze 
właściwą grupę) 
1. Szkoła Podstawowa w ……………………………………………………………… klasa w roku szkolnym 2021/2022……………………………….. 

REGULAMIN  
obozu dla dzieci i młodzieży organizowanego przez GOK w Kleszczowie 

Nadrzędnym celem GOK jest zorganizowanie Uczestnikom jak najlepszego wypoczynku w odpowiednich warunkach. Prosimy jednak pamiętać, że wyjazd 

zbiorowy łączy się z przestrzeganiem zasad wspólnego życia w grupie. Aby zapewnić wszystkim zdrowy i bezpieczny wypoczynek oraz dobrą zabawę, 

ustaliliśmy niniejsze zasady postępowania podczas uczestnictwa w imprezach dla dzieci i młodzieży. 

1. Uczestnicy obozu zobowiązani są podporządkować się poleceniom kadry (wychowawcom, instruktorom lub pilotom) oraz do aktywnego udziału we wszystkich 

zajęciach programowych. 

2. Podczas trwania obozu, od momentu wyjazdu do powrotu, Uczestników obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu, palenia tytoniu oraz używania narkotyków 

i jakichkolwiek środków odurzających. 

3. Uczestnicy zobowiązani są do stosowania postanowień przepisów i regulaminów obowiązujących w obiekcie zakwaterowania oraz miejscach realizacji programu 

(m.in. przepisy przeciwpożarowe, poruszania się po drogach publicznych, ciszy nocnej i innych), z którymi zostają zapoznani po rozpoczęciu obozu. 

4. Uczestnicy nie mogą bez zgodny wychowawców oddalać się z terenu zakwaterowania oraz miejsca prowadzenia zajęć. Zobowiązani są również do zachowywania 

się zgodnie z ogólnie przyjętymi obyczajami i zasadami obowiązującymi na obozie, a także zwyczajami panującymi w danym kraju. 

5. Cisza nocna obowiązuje w godzinach od 23.00 do 7.00, chyba że regulamin ośrodka stanowi inaczej. 

6. GOK w Kleszczowie nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste, pieniądze, dokumenty oraz inne cenne rzeczy posiadane przez Uczestników. 

7. GOK w Kleszczowie nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników, a w szczególności za zniszczenia, dewastacje itp. zarówno podczas 

transportu, jak i w miejscu zakwaterowania dokonane przez uczestników obozu. 

8. Uczestnicy odpowiadają za wyrządzone przez siebie uszkodzenia oraz zanieczyszczenia wnętrza autobusu, tym samym, zobowiązują się do pokrycia kosztów 

związanych z usunięciem uszkodzenia lub zanieczyszczenia w terminie do 3 dni po powrocie z obozu.  

9. Rodzice lub opiekunowie są odpowiedzialni materialnie za szkody wyrządzone przez swoje dziecko i zobligowani są do natychmiastowego pokrycia 100 % kosztów 

za szkody wyrządzone przez dziecko. 

10. Uczestnicy bez zgody i nadzoru wychowawcy nie mogą korzystać ze sprzętu pływającego i kąpieliska. 

11. Uczestnicy zobowiązani są do użytkowania przekazanego do ich dyspozycji sprzętu rekreacyjno-sportowego zgodnie z jego przeznaczeniem, poszanowania tego 

sprzętu i utrzymania porządku na terenie ośrodka. Rodzice są odpowiedzialni materialnie za szkody wyrządzone przez swoje dziecko. 

12. Uczestnicy zobowiązani są do pełnego uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych, szkoleniowych i rekreacyjnych podczas realizacji programu obozu. 

13. W stosunku do Uczestników nieprzestrzegających zasad objętych regulaminem GOK zastrzega sobie prawo do zastosowania odpowiednich do przewinienia środków 

dyscyplinujących takich jak: upomnienie, powiadomienie rodziców, powiadomienie szkoły czy wykluczenie z kolejnych wyjazdów.  

14. Poważne naruszenie zasad, a w szczególności: spożywanie alkoholu, używanie narkotyków, stosowanie wobec innych uczestników przemocy fizycznej lub 

psychicznej, wulgarne odnoszenie się do innych uczestników obozu czy opiekunów lub sprowadzanie zagrożenia dla bezpieczeństwa własnego lub innych 

uczestników grozi wydaleniem z obozu. W takim przypadku kosztami strat, transportu oraz opieki w czasie podróży zostaną obciążeni rodzice. 

15. Uczestnicy, którzy naruszyli zasady regulaminu obozu w szczególności popełnili czyny o charakterze chuligańskim, skierowane przeciwko mieniu, spożywali alkohol, 

zażywali narkotyki, posiadali alkohol lub narkotyki, stosowali wobec innych uczestników przemoc fizyczną lub psychiczną, wulgarnie odnosili się do uczestników obozu 

czy opiekunów lub sprowadzali zagrożenie dla bezpieczeństwa własnego lub innych uczestników, nie będą mogli korzystać z w/w form wypoczynku przez dwa lata 

(cztery kolejne wyjazdy). 

16. W szczególnych sytuacjach dotyczących uczestników obozu, którzy naruszyli zasady regulaminu obozu, Dyrektor GOK w Kleszczowie jest uprawniony do 

podejmowania decyzji w zakresie zmniejszenia bądź zwiększenia kary, zgodnie z pkt.13. 

17. Osoby, które popełniły czyny karalne nie będą mogły korzystać z wypoczynku organizowanego przez GOK w Kleszczowie. 
18. Rodzice zobowiązani są do punktualnego przyprowadzenia uczestnika obozu na miejsce wyjazdu oraz do odebrania go po powrocie z miejsca zbiórki. 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
 
Ja niżej podpisany/a ……………………………………………………………………….…… (imię i nazwisko) jako pełnoprawny opiekun dziecka/pełnoletni uczestnik, wyrażam 
zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/moich, w tym wizerunku mojego dziecka/mojego wizerunku, przez Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie 
podanych w karcie kwalifikacyjnej i składanych oświadczeniach, w związku z organizacją i realizacją obozu LETNIEGO w 2022 roku. 
Zgoda na wykorzystanie wizerunku 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie oraz na nieodpłatne wykorzystywanie zdjęć oraz nagrania zawierającego wizerunek mojego dziecka/podopiecznego, zgodnie z art. 81 
ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062)  zarejestrowany podczas obozu LATNIEGO 2022, bez 

konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż zdjęcia oraz nagranie mogą zostać umieszczone w mediach, na stronie 
internetowej oraz mediach społecznościowych Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczowie, stronie internetowej Gminy Kleszczów oraz w materiałach promocyjnych, 
informacyjnych, reklamowych, edukacyjnych,  marketingowych i sprawozdawczych GOK w Kleszczowie. Zezwolenie dotyczy fotografii przedstawiającej zarówno w postaci 
całej sylwetki, jak i portretu, osobno lub w zestawieniu z wizerunkami innych osób.  
Oświadczam ponadto, że zgodę na rozpowszechnianie wizerunku dziecka/podopiecznego wyrażam dobrowolnie. 
 

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

(data i czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna) 



Obowiązek informacyjny: 
Na podstawie Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (t. j. . Dz. U. 2019 poz. 1781 .) oraz Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) 
informujemy, iż: 
1. Administratorem podanych danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie, ul. Główna 74, 97-410 Kleszczów. 
2. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, f oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO, w celu i zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia, 

dokonania niezbędnych rozliczeń, realizacji obozu letniego, archiwizacji kart kwalifikacyjnych, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji w przypadku 
jej złożenia, bądź ewentualnego dochodzenia roszczeń. Dane w zakresie imienia, nazwiska, telefonu opiekuna prawnego/osoby wskazanej do 
kontaktu będą wykorzystywane tylko w celu kontaktu w przypadku zapewnienia bezpieczeństwa uczestników wyjazdu. 

3. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: iod@gok.kleszczow.pl. 
4. Dane będą udostępniane wyłącznie odbiorcom w celu realizacji obozu, tj. biurom podróży oraz ubezpieczycielom. W przypadku wyrażenia zgody 

na udostępnienie wizerunku, odbiorcami danych będą osoby, które zapoznają się z nimi w mediach, na stronie internetowej oraz innych mediach 
społecznościowych Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczowie, na stronie internetowej Gminy Kleszczów, w materiałach promocyjnych, 
informacyjnych, reklamowych, edukacyjnych i marketingowych oraz sprawozdawczych GOK w Kleszczowie. 

5. Dane będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa oraz nadanej 
kategorii archiwalnej lub do czasu wycofania zgody lub przez niezbędny do osiągnięcia w/w celów. 

6. Posiada Pani/Pan 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. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego-Prezesa Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2,00-193 Warszawa), gdy uzna 

Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.  

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji uczestnictwa w obozie letnim w 2022 roku. 

 

OŚWIADCZENIE DOT. UCZESTNICTWA W OBOZIE  

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

OBÓZ LETNI 2022 
 

 

Ja (imię i nazwisko rodzica lub prawnego opiekuna) .........................................................................................................................  

zamieszkały(a) w (adres zamieszkania) ....................................................................................................................................  

imię i nazwisko uczestnika wyjazdu na obóz ......................................................................................................................  

 
o ś w i a d c z a m ,  i ż :  
 
1. wyrażam zgodę na wyjazd mojego dziecka na w/w wypoczynek. 
2. uczestnik wyjazdu na obóz posiada stałe zameldowanie na terenie gminy Kleszczów 

  

od ……………… oraz stale zamieszkuje wraz z rodzicem lub prawnym opiekunem na terenie gminy 
Kleszczów. 

3. świadomy(a) odpowiedzialności za ewentualną rezygnację mojego dziecka z wyjazdu na obóz złożoną 
już po podpisaniu umowy pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Kultury w Kleszczowie,  
a Biurem Turystycznym, pokryję 50% rzeczywistych kosztów uczestnictwa w w/w wyjeździe. 
Wyłączenie obowiązku pokrycia 50% kosztów uczestnika może nastąpić wyłącznie z powodu 
uzasadnionych i udokumentowanych przez uczestnika przyczyn losowych. O zaistniałym zdarzeniu i 
ewentualnej rezygnacji mojego dziecka z wyjazdu zobowiązuję się niezwłocznie poinformować GOK. 

4. jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych danych i fałszywych 
oświadczeń. W przypadku złożenia nieprawdziwych danych pokryję 100% rzeczywistych kosztów 
organizowanego wypoczynku i uczestnik wypoczynku zostanie wykluczony z wyjazdów organizowanych 
przez GOK. 

5. zostałem(am) poinfrmowany(a) o braku zwrotu opłaty wpisowej w wypadku rezygnacji  
z uczestnictwa w wypoczynku po upływie terminu zapisów. 

6. zobowiązuje się do zapoznania w/w uczestnika wyjazdu z Regulaminami obozu dla dzieci  
i młodzieży organizowanego przez GOK w Kleszczowie oraz do zobowiązania uczestnika do ich 
przestrzegania. 

 
 

 

 

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

(data i czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna 


