
Załącznik nr 1 do Regulaminu zajęć wakacyjnych 2021  

……………………………………………. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

Imię i nazwisko oraz adres rodzica/opiekuna prawnego* 

nr telefonu …...............................................  

adres e:mail: …............................................      

 

ZGODA  NA  UDZIAŁ  W  ZAJĘCIACH   I  PIESZYCH  WYCIECZKACH  

WAKACYJNYCH  2021   ORGANIZOWANYCH   PRZEZ  

CENTRUM  KULTURY  GMINY  NOWA  RUDA 

 

Jako rodzic/opiekun prawny* wyrażam zgodę na uczestnictwo dziecka 

            

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

     imię i nazwisko dziecka         adres                                 

   

w zajęciach wakacyjnych organizowanych przez Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda 

w Ludwikowicach Kłodzkich  od 05.07.2021 r. do 19.08.2021 r.  

 Rodzic/opiekun prawny* oświadcza jednocześnie, że u dziecka nie ma żadnych 

przeciwwskazań  zdrowotnych i wychowawczych, które mogą utrudniać lub uniemożliwiać jego 

udział w zajęciach, w szczególności objawy wskazujące na podejrzenie zakażeniem wirusem 

SARS-CoV-2. 

Rodzic/opiekun prawny* zobowiązany jest do punktualnego odbioru dziecka z wyznaczonego 

przystanku. Jeżeli rodzica/opiekuna prawnego* nie będzie punktualnie na miejscu odbioru, opiekun 

zajmujący się dziećmi podczas transportu, skontaktuje się z pracownikiem CKGNR, a ten z kolei 

nawiąże kontakt z rodzicem/opiekunem prawnym* dziecka. W przypadku kiedy kontakt  

z rodzicem/opiekunem prawnym* dziecka nie dojdzie do skutku, opiekun zajmujący się dziećmi 

podczas transportu niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Policję.  

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka utrwalonego na wykonanych 

mu fotografiach w celach marketingowych i promocyjnych przez Centrum Kultury Gminy Nowa 

Ruda i ich publikację na stronie internetowej, za pośrednictwem portali społecznościowych takich jak 

facebook i instagram. 

Wyrażam zgodę na przesyłanie drogą elektroniczną informacji dotyczących proponowanych 

przez Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda sekcji, kół zainteresowań, kursów i organizowanych 

imprez, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 

2020, poz. 344.) oraz dyrektywą UOKiK.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich oraz mojego dziecka zgodnie  

z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2019, poz. 1781)  

i wykorzystanie ich w celach związanych z działalnością CKGNR na potrzeby organizacji zajęć 
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wakacyjnych w 2021 r. Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Centrum Kultury 

Gminy Nowa Ruda z siedzibą w Ludwikowicach Kłodzkich przy ul. Fabrycznej 2.  

          

        ……………………….. 

Podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

*niewłaściwe skreślić 


