
    

      

 

Suche ………………………………. 

…………………………………………………………….. 
              Imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego 

 

…………………………………………………………….. 
              Adres zamieszkania 

 

…………………………………………………………….. 

 

Tel. kontaktowy rodziców: ……………………………….. 

 

Oświadczenie rodziców/ opiekunów prawnych 

1. Ja niżej podpisany/na wyrażam zgodę na udział mojego dziecka  

………………………………………………………………………. uczestnika projektu Małopolskie 

Talenty – powiat tatrzański, urodzonego dnia ……………………… w …………...…………………, 

PESEL ………………………………, adres zamieszkania …………………………………………... 

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

w wycieczce do Kielc w dniach 21-22.05.2021r. 

2. Zobowiązuję się do zapewnienia bezpieczeństwa mojemu dziecku w drodze na miejsce i z miejsca 

rozwiązania wycieczki a domem. 

3. Oświadczam, że moje dziecko nie ma przeciwskazań zdrowotnych do udziału w w/w wycieczce. 

4. Jednocześnie wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody1 na podejmowanie decyzji związanych               

z leczeniem, hospitalizacją i zabiegami operacyjnymi, w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia 

mojego dziecka przez kierownika lub opiekunów w czasie trwania wycieczki. 

5. Wyrażam zgodę na pokrycie ewentualnych szkód wyrządzonych przez moje dziecko w trakcie 

trwania wycieczki. 

6. Oświadczam, że ja i moje dziecko znamy i akceptujemy regulamin zachowań dziecka w czasie 

wycieczki. 

Inne istotne informacje, które rodzice/ prawni opiekunowie chcą przekazać organizatorowi (np. alergie, 

konieczność brania przez dziecko leku itp.) …………………….................................................................. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

………………………………………………… 
podpis rodzica/prawnego opiekuna 

 

 

 

                                                           
1 niepotrzebne skreślić 



    

      

 

Regulamin zachowania się uczestników podczas wycieczki 

Każdy uczestnik wycieczki jest zobowiązany:  

1. Przybyć na miejsce zbiórki o wyznaczonej godzinie.  

2. Zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny.  

3. Stosować się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez kierownika wycieczki, opiekunów 

lub przewodników.  

4. Poinformować opiekuna wycieczki o ewentualnym złym samopoczuciu i chorobie lokomocyjnej.  

5. Nie oddalać się od grupy bez wyraźnego zezwolenia opiekuna.  

6. Przestrzegać przepisów ruchu drogowego i zachowywać ostrożność na ulicach i w innych miejscach, 

w których może grozić jakiekolwiek niebezpieczeństwo.  

7. Przestrzegać zasad bezpieczeństwa podczas poruszania się środkami komunikacji zbiorowej.  

8. Traktować z należytym respektem obiekty zabytkowe i eksponaty muzealne.  

9. Nie śmiecić, nie niszczyć zieleni, nie płoszyć zwierząt.  

10. W miejscach noclegowych postępować zgodnie z obowiązującym tam regulaminem.  

11. W czasie przebywania w schroniskach i innych obiektach noclegowych przestrzegać postanowień      

i regulaminów tych obiektów.  

12. Przestrzegać godzin ciszy nocnej.  

13. Dbać o czystość, ład i porządek w miejscach, w których się przebywa.  

14. Bezwzględnie przestrzegać zakazu palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz 

innych środków odurzających.  

15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie oraz utratę sprzętu elektronicznego oraz 

innych wartościowych przedmiotów posiadanych przez uczestników wycieczki. 

Wobec uczestników, którzy nie przestrzegają regulaminu i zasad przepisów bezpieczeństwa będą 

wyciągnięte konsekwencje. W przypadku naruszenia przez ucznia punktu 14 zawiadamia się jego 

rodziców (prawnych opiekunów). Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do natychmiastowego 

odebrania dziecka z wycieczki. 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Na podstawie 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 (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) wyrażam zgodę 

na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Stowarzyszenie Rozwoju Podtatrza w Suchem: 

 

□ na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celach związanych z organizacją wycieczki 

……………………………………………………………………………………………………………………………; 

□ na publikację wizerunku mojego dziecka związanych z wyżej wymienioną wycieczką.   

Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am  poinformowany/a, że zgoda może być wycofana w każdym 

czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej wycofaniem. 

……………………………………………….. 

(data i podpis rodzica/ opiekuna prawnego) 

*proszę zaznaczyć właściwe  

 

 



    

      

 

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) informuję, że: 

1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest stowarzyszenie Rozwoju Podtatrza w Suchem, Suche 115a 

34-520. 

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Stowarzyszeniu rozwoju Podtatrza w Suchem jest Inspektor 

Ochrony Danych Osobowych powołany przez to Stowarzyszenie, Suche 115a, 34-520 Poronin, 

stowarzyszenie-oswiatowe@wp.pl  

3. Podane dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z organizacją wycieczki na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.  

4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa. 

5. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z organizacją wycieczki przez okres 1 roku po 

zakończeniu wycieczki. Podane dane osobowe podlegają archiwizacji zgodnie z Instrukcja Kancelaryjną 

obowiązującą w Stowarzyszeniu. 

6. Posiada Pan/i prawo do: dostępu do treści danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania oraz do przenoszenia danych i cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. 

7. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie Pana/i 

danych osobowych naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 roku. 

8. Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w wycieczce. Udzielenie zgody na przetwarzanie 

danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym; nieudzielenie zgody nie niesie ze sobą konsekwencji 

prawnych.  

 

……………………………………………….. 

(data i podpis rodzica/ opiekuna prawnego) 
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Program 

 

21.05.2021  

Bukowina Tatrzańska 

wyjazd 14:30   -  zbiórka – SP Bukowina Tatrzańska 

 

Białka Tatrzańska 

wyjazd  14:45  - zbiórka  - SP Białka Tatrzańska 

      

Przyjazd miejsce noclegu  - Szkolne Schronisko Młodzieżowe  w Chęcinach. 

W dniu 21.05 kolacja we własnym zakresie (prosimy uczestników zaopatrzyć się w kanapki) 

 

22.05.2021. 

-zajęcia projektowe,  

-zwiedzanie Centrum Nauki Leonardo da Vinci w Kielcach 

-zwiedzanie skansenu w Tokarni (festiwal smaków) 

-wzgórze Kadzielnia 

 

W dniu 22.05.2021 r. uczestnicy będą mieli zapewnione całodzienne wyżywienie. 

 

Powrót w godzinach wieczornych około godz. 20:00 

 

Program ma charakter opcjonalny i może ulec zmianie ze względu na sytuację epidemiczną. 

 

UWAGA! 

Uczestnicy mają mieć ze sobą legitymacje szkolną oraz maseczki. 

 

Życzę udanego wyjazdu. 

 

 


