KARTA ZAPISU UCZESTNIKA WYCIECZKI/WYJAZDU (osoba pełnoletnia)

Uniejowa i Łęczycy
11.08.2022 r. do …………………………………………
w dniu …………………...

IMIĘ I NAZWISKO …………. …………………………………………………………………………………………………………
ZAMIESZKAŁY (miejscowość) …………………..…………………………………………………………………………………….
TELEFON KONTAKTOWY……………..………………………………………………………………………………………………
Regulamin wyjazdu:
1. Uczestnicy wyjazdu zobowiązani są podporządkować się poleceniom kadry (opiekunom).
2. Uczestnik podczas wyjazdu winien zachować ogólne zasady bezpieczeństwa.
3. Podczas trwania wyjazdu, od momentu wyjazdu do powrotu, Uczestników obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu, palenia tytoniu
w miejscach publicznych oraz używania narkotyków i jakichkolwiek środków odurzających.
4. Uczestnicy nie mogą bez zgody opiekunów opuścić miejsca lub obiektu, w którym się znajdują.
5. Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste, pieniądze, dokumenty oraz inne cenne rzeczy
posiadane przez Uczestników.
6. Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie nie ponosi odpowiedzialności za szkody (w szczególności za zniszczenia, dewastacje itp.) zarówno
podczas transportu, jak i w miejscu pobytu dokonane przez uczestników wycieczki. Uczestnik jest odpowiedzialny za wyrządzone przez siebie
uszkodzenia oraz zanieczyszczenia, tym samym zobowiązuje się do pokrycia kosztów związanych z usunięciem uszkodzenia lub
zanieczyszczenia po powrocie z wyjazdu, w terminie wskazanym przez poszkodowanego. W przypadku gdy uczestnik nie pracuje,
rodzic/prawny opiekun uczestnika zobliguje się do pokrycia kosztów w związku z wyrządzonymi szkodami.
7. Poważne naruszenie zasad, a w szczególności: spożywanie alkoholu, używanie narkotyków, stosowanie wobec innych uczestników
przemocy fizycznej lub psychicznej, wulgarne odnoszenie się do innych uczestników czy opiekunów podczas wyjazdu lub sprowadzanie
zagrożenia dla bezpieczeństwa własnego lub innych uczestników skutkować będzie otrzymaniem zakazu wyjazdu na wycieczki organizowane
w przyszłości przez Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie na okres minimum dwóch lat od daty wyjazdu/wycieczki, na której uczestnik
dopuścił się naruszenia zasad regulaminu wyjazdu/wycieczki.
8. W szczególnych sytuacjach dotyczących uczestników wyjazdu, którzy naruszyli zasady regulaminu wycieczki, Dyrektor GOK
w Kleszczowie jest uprawniony do podejmowania decyzji w zakresie zmniejszenia bądź zwiększenia kary.

oświadczam, iż:
1. Posiadam stałe zameldowanie na terenie gminy Kleszczów.
2. Jestem osobą uczącą się i niepracującą, a w przypadku podjęcia pracy przed terminem wyjazdu zobowiązuję się niezwłocznie
poinformować Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie o tym fakcie.
3. Jestem świadomy(a) odpowiedzialności w przypadku rezygnacji z wyjazdu. Oświadczam, iż pokryję 100% rzeczywistych kosztów
uczestnictwa w wycieczce. Wyłączenie obowiązku pokrycia 100% kosztów uczestnika może nastąpić wyłącznie z powodu
uzasadnionych i udokumentowanych przez uczestnika przyczyn losowych. O zaistniałym zdarzeniu i ewentualnej mojej rezygnacji
z wyjazdu zobowiązuję się niezwłocznie poinformować Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie.
4. Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych danych i fałszywych oświadczeń. W przypadku
złożenia nieprawdziwych danych pokryję 100% rzeczywistych kosztów organizowanej wyjazdu i jestem świadomy(a),
że będę wykluczony(a) z uczestnictwa w przyszłych wyjazdach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie.
5. Zostałem(am) poinformowany(a) o braku zwrotu opłaty wpisowej w wypadku rezygnacji z uczestnictwa w wycieczce po upływie
terminu zapisów.
6. Jestem świadomy(a), że złożenie Karty Zapisu Uczestnika Wycieczki/Wyjazdu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu
wyjazdu.

………………………………………………………………………………..
(data i czytelny podpis uczestnika)

Uniejowa i Łęczycy
11.08.2022 r. do ........................................................
Poniższe zgody oraz klauzula informacyjna dotyczą wycieczki/wyjazdu w dniu ………………

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Ja niżej podpisany/a, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie podanych w karcie
zapisu i składanych oświadczeniach, w związku z organizacją i realizacją w/w wymienionego wyjazdu..

………………………………………………………………………………..
(data i czytelny podpis uczestnika)

Zgoda na wykorzystanie wizerunku
Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie oraz na nieodpłatne wykorzystywanie zdjęć oraz nagrań zawierających mój wizerunek,
zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. .Dz. U. z 2021 r. poz. 1062)
zarejestrowany podczas w/w wyjazdu, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym,
iż zdjęcia oraz nagrania mogą zostać umieszczone w mediach, na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych Gminnego Ośrodka
Kultury w Kleszczowie, stronie internetowej Gminy Kleszczów oraz w materiałach promocyjnych, informacyjnych, reklamowych
i marketingowych oraz sprawozdawczych Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczowie. Zezwolenie dotyczy fotografii przedstawiającej
zarówno postaci całej sylwetki, jak i portretu, osobno lub w zestawieniu z wizerunkami innych osób. Oświadczam ponadto, że zgodę
na rozpowszechnianie mojego wizerunku wyrażam dobrowolnie.

………………………………………………………………………………..
(data i czytelny podpis uczestnika)
Obowiązek informacyjny:
Klauzula informacyjna
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) – dalej RODO – informujemy, iż:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym i zgodzie jest: Gminny Ośrodek Kultury
w Kleszczowie, ul. Główna 74, 97-410 Kleszczów;
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym
można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@gok.kleszczow.pl oraz pisemnie na adres Administratora;
3. Podanie danych jest dobrowolne;
4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych i ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;
5. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a(zgoda), b, c, f w celu i zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia,
dokonania niezbędnych rozliczeń, realizacji w/w wyjazdu w dniu 11.08.2022r. do Uniejowa i Łęczycy i udziału w zajęciach na
miejscu, archiwizacji kart dokumentacji, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji w przypadku jej złożenia, bądź ewentualnego
dochodzenia roszczeń, a także w celu promocji wydarzenia oraz instytucji
6. W przypadku wyrażenia zgody na udostępnienie wizerunku, odbiorcami danych będą osoby, które zapoznają się z nim w mediach,
na stronie internetowej oraz w innych mediach społecznościowych Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczowie, na stronie
internetowej Gminy Kleszczów, w materiałach promocyjnych, informacyjnych, reklamowych i marketingowych oraz
sprawozdawczych GOK w Kleszczowie;
7. Dane w zakresie imienia, nazwiska, telefonu będą wykorzystywane tylko w celu kontaktu w przypadku zapewnienia
bezpieczeństwa uczestników wyjazdu;
8. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub przez okres niezbędny do osiągnięcia ww. celów;
9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2,
Warszawa 00-193), gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO;
10. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

