
REGULAMIN WARSZTATÓW DLA DZIECI 

„Kartka dla Mamy, Taty, …” 

 

 

1. Organizatorem warsztatów jest Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Krasnem (dalej: GOKiB) z siedzibą pod 

adresem Krasne 743, 36-007 Krasne; 

2. Uczestnikami warsztatów, organizowanych przez GOKiB mogą zostać jedynie te dzieci (od 8 lat do 12 lat), których 

rodzice/opiekunowie: 

a) zapiszą dziecko do uczestnictwa w warsztatach, osobiście w siedzibie GOKiB, telefonicznie po nr 17 23 00 347, 

lub e-mailowo poczta@gokkrasne.pl do dnia 7.05.2019; 

b) złożą prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu; 

c) uiszczą opłatę w wysokości 15 zł; 

3. Liczba miejsc jest ograniczona i wynosi 20 osób. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zakwalifikowania uczestnika według kolejności wpłat, w przypadku 

zgłoszenia się większej ilości chętnych niż wskazano w pkt. 3. 

5. Wskazana opłata w pkt. 2 niniejszego regulaminu przeznaczona jest na zakup niezbędnych materiałów do 

przeprowadzenia zajęć. Prace powstałe podczas warsztatów po ich zakończeniu przechodzą na własność 

uczestników. Każdy uczestnik w czasie warsztatów wykona dwie kartki okolicznościowe wg wybranego wzoru. 

6. Zajęcia odbędą się 11.05.2019 r. a czas trwania zajęć wynosi ok. 3 godziny zegarowe, od godz. 10:00.   

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności: 

a) nieszczęśliwe wypadki podczas warsztatów; 

b) za zniszczenie i zagubienie własności uczestników warsztatów, jak również za szkody powstałe z winy 

uczestnika w czasie prowadzonych warsztatów. 

8. Zgłoszenie uczestnictwa poprzez zgodnie z pkt. 2. jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego 

regulaminu. 

9. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na kontakt mailowy i telefoniczny w celu 

informacyjnym i marketingowym.  

10. Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu i Rady UE nr2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Krasnem przetwarza Pana/Pani dane osobowe. Więcej informacji znajdą 

Państwo na stronie www.gokkrasne.pl w zakładce BIP „Ogólna Polityka Informacyjna GOKiB Krasne” oraz 

„Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych”. 
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Załącznik nr 1. Formularz zgłoszeniowy: 

 

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Krasnem 

Krasne 743, 36-006 Krasne 
  

 

 

 

 

 

 

Ja niżej podpisany/a, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka: 

1. Przez Gminny Ośrodek Kultury i Bibliotekę w Krasnem, Krasne 743, 36-006 Krasne; 

2. W celu organizacji zajęć „Kartka dla Mamy, Taty, …” w terminie 11.05.2019 r.; 

3. W zakresie udostępnionych przez rodzica/opiekuna prawnego danych osobowych 

-  Imię i nazwisko dziecka; 

-  Data i miejsce urodzenia; 

-  Imiona i nazwiska rodziców/opiekuna prawnego; 

-  Adresu zamieszkania; 

-  Informacji o stanie zdrowia dziecka; 

-  Numeru kontaktowego do rodziców/opiekuna prawnego. 

Jestem świadomy/a, że podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne; 

Jestem świadomy/świadoma, że udzieloną zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. 

Jestem świadomy/świadoma, że wycofanie udzielonej przeze mnie zgody nie wypłynie na zgodność 
przetwarzania z prawem, jakie miało miejsce przed wycofaniem zgody (wycofanie zgody nie powoduje skutków 

prawnych wstecz). 

 

_____________________________________ 

Podpis osoby składającej oświadczenie oraz data 

 

KARTA UCZESTNIKA WARSZTATÓW 

„KARTKA DLA MAMY, TATY, …”” 

11.05.2019 

Imię i nazwisko dziecka  

 

Data urodzenia dziecka  

 

Miejsce urodzenia dziecka  

 

Imiona i nazwisko rodziców / 

opiekuna prawnego 

 

 

Adres zamieszkania 

rodziców / opiekuna 

prawnego 

 

Po zakończeniu zajęć 

dziecko odbierane jest 

 

 

 

 

Istotne informacje o stanie 

zdrowia lub 

przeciwwskazania 

 

 

 

 

Wyrażam zgodę na podanie 

leków. 

TAK / NIE  

Numer telefonu 

kontaktowego do rodziców / 

opiekuna prawnego 

 

 

 



 

Klauzula informacyjna RODO: 

Na podstawie art. 13 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, (dalej: 

RODO), niniejszym informujemy, że: 

- Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Krasnem, Krasne 743, 

36-006 Krasne; 

- Dyrektor GOKiB wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się we wszystkich 

sprawach związanych z ochroną udostępnionych przez Pana/Panią danych osobowych adresem: 

daneosobowe@gminakrasne.pl. 

- Udostępnione dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji  warsztatów „Kartka dla Mamy, Taty, …” w 

terminie 11.05.2019 r. a podstawę prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a, 

d, f RODO oraz art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

- Udostępnione dane osobowe Państwa dziecka nie będą przekazywane innym podmiotom; 

- Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia się roszczeń lub do momentu 

wcześniejszego usunięcia danych przez Gminny Ośrodek Kultury i Bibliotekę w Krasnem;  

- Posiada Pan/Pani prawo żądania od Gminnego Ośrodka Kultury i Bibliotekę dostępu do danych, które dotyczą 

Pana/Pani dziecka, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.  

- Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;  

- Posiada Pan/Pani uprawnienie do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych w dowolnym 

momencie; 

- Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych pod adresem 00-193 Warszawa, ul. Stawki 12 lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej pod 

adresem: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt; 

- Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, brak ich podania nie powoduje żadnych 

skutków. 

- Pana/Pani dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do 

zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Załącznik nr 2 ZGODA RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO 

Krasne, dnia …../…../……... 

ZGODA NA PRZETWARZANIE I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA 

Niniejszym działając, jako rodzic / opiekun prawny mojego dziecka   

_________________________________________ mam świadomość, że w trakcie organizacji warsztatów „Kartka dla 

Mamy, Taty, …” organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury i Bibliotekę w Krasnem z siedzibą pod adresem 

Krasne 743, 36-007 Krasne (dalej: GOKiB) organizator może dokonywać rejestracji mojego wizerunku mojego 

dziecka. Przyjmuję do wiadomości, że rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka stanowiącego jedynie 

szczegół całości nie wymaga mojej zgody i nie będę podnosił(a) roszczeń prawnych z tego tytułu.  

__________________________________ 

Podpis rodzica / opiekuna prawnego oraz data 

Działając w imieniu własnym oświadczam, iż GOKiB może korzystać z mojego wizerunku według poniższych 

zasad: 

W celu wyróżnienia osiągnięć naukowych, artystycznych, sportowych i społecznych w ramach czego 

wizerunek mojego dziecka może zostać utrwalony zarówno w formie zdjęć jak i filmów oraz umieszczony na 

stronie internetowej i profilach społecznościowych (Facebook, Twitter, YouTube etc.), na tablicach wewnątrz 

budynku, a także opublikowany przez GOKiB w biuletynie informacyjnym, prasie lokalnej i ogólnopolskiej w 

sposób pozwalający na rozpoznanie (z oznaczeniem imienia, nazwiska, klasa itp.); 

WYRAŻAM ZGODĘ NA POWYŻSZE  / NIE WYRAŻAM ZGODY NA POWYŻSZE  

 

W celach pamiątkowych (archiwalnych) w ramach których wizerunek mojego dziecka może zostać utrwalony 

zarówno w formie zdjęć jak i filmów prezentujących różne przejawy codziennego funkcjonowania GOKiB  

- np. zajęcia sportowe / kulturalne / okolicznościowe, (wynikające z działalności statutowej) a następnie 

umieszczony na stronie internetowej i profilach społecznościowych (Facebook, Twitter, YouTube etc.) w 

biuletynie informacyjnym i na tablicach wewnętrznych, w kronikach i księgach pamiątkowych, na tableau 

przedstawiającym wizerunki uczestników wydarzeń związanych z działalnością GOKiB oraz na nośnikach 

elektronicznych takich jak np. płyty CD i DVD tworzonych wyłącznie do dokumentowania historii GOKiB w 

sposób pozwalający na rozpoznanie (imię, nazwisko, klasa itp.);  

WYRAŻAM ZGODE NA POWYŻSZE / NIE WYRAŻAM ZGODY NA POWYŻSZE 

 

W działalności promocyjnej GOKiB w ramach której wizerunek mojego dziecka może zostać utrwalony w 

formie zdjęć, plakatów i filmów zachęcających do skorzystania z oferty w ramach działalności statutowej 

GOKiB, a następnie umieszczony (w zależności od potrzeb) na stronie internetowej i profilach 

społecznościowych (Facebook, Twitter, YouTube etc.), w biuletynie informacyjnym, w gazetach i serwisach 

ogłoszeniowych o zasięgu lokalnym i regionalnym oraz na powszechnie dostępnych tablicach ogłoszeń; 

WYRAŻAM ZGODE NA POWYŻSZE / NIE WYRAŻAM ZGODY NA POWYŻSZE 

 

 

Niezależnie od wybranego celu, GOKiB zobowiązuje się wykorzystywać wizerunek wyłącznie z poszanowaniem 

wyżej wyrażonej wolnej woli oraz w sposób chroniący Pana/Pani dobra osobiste - w szczególności jego dobre 

imię, w czym będzie na bieżąco współpracowała z udzielającym zgody; 

Niniejsza zgoda jest udzielona na czas nieokreślony. 

Niniejszą zgodę można wycofać w dowolnym momencie.  

 

____________________________________ 

Podpis rodzica / opiekuna prawnego oraz data 

 

*) Niepotrzebne skreślić 

 


