
REGULAMIN 

FERII ZIMOWYCH W GOKiR WILKASY 2023 

 
Organizator: Gminny O rodek Kultury i Rekreacji w Wilkasach 

Partnerzy: Gmina Gi ycko, Gminny O rodek Pomocy Spo ecznej w Gi ycku 

 
1. Program ferii zimowych z GOKiR Wilkasy jest skierowany wy cznie do dzieci w wieku 
7-13 lat zamieszka ych na terenie gminy Gi ycko. 
2. Program obejmuje jeden turnus dwutygodniowy odbywaj cy si  w terminie 23 stycznia – 
3 lutego 2023 w godz. 10.00-14.00. 
3. Op ata wpisowa za uczestnictwo jednego dziecka wynosi 150,00 z . Termin p atno ci do 
18 stycznia 2023 do godz. 15.00 w Parku Wodnym Wilkasy (gotówka lub karta). 
4. W trakcie zaplanowanych zaj  uczestnicy przebywaj  pod opiek  instruktorów zgodnie  
z harmonogramem. 
 
5. Ka dego dnia uczestnik ferii zimowych w GOKiR Wilkasy powinien: 

a) by  przygotowany do warunków pogodowych (zw aszcza podczas wycieczek), 
b) posiada  obuwie na zmian  (trampki, adidasy itp.), 
c) posiada  stój dopasowany do zaj  (strój sportowy podczas zaj  ruchowych, dodatkowe 
okrycie zabezpieczaj ce na zaj cia plastyczne i gastronomiczne itp.), 
d) w przypadku indywidualnych potrzeb posiada  prowiant oraz wod . 
 
6. Obowi zki rodziców/opiekunów: 

a) rodzice/opiekunowie s  odpowiedzialni za bezpieczn  drog  dziecka do budynku GOKiR 
Wilkasy (ul. Olszty ska 54) i z powrotem, 
b) rodzice/opiekunowie zobowi zani s  do punktualnego stawiania si  w miejscu zbiórek  
i odbierania dziecka/dzieci z zaj  zgodnie z ostatecznym harmonogramem ferii dost pnym 
do wgl du od 18 stycznia 2023. W zwi zku z organizacj  wycieczek i nieprzewidzianymi 
opó nieniami na trasie godziny odbioru dzieci mog  ulec zmianie. 
c) je eli rodzic wyra a zgod  na samodzielny powrót dziecka z GOKiR Wilkasy do domu, 
zobowi zany jest wyrazi  takow  zgod  na pi mie (w za czeniu formularz zg oszeniowy  
z w ciwymi klauzulami), 
d) rodzice/opiekunowie odpowiadaj  materialnie za wszystkie szkody wyrz dzone przez 
dziecko. 
 
7. Obowi zki uczestników ferii zimowych: 

a) nale y bezwarunkowo przestrzega  niniejszego regulaminu,  
b) nale y przestrzega  zasad bezpiecze stwa i przeciwpo arowych, 
c) bezwzgl dnie podporz dkowywa  si  poleceniom instruktorów, 
d) stosowa  si  do harmonogramu dnia, 
e) szanowa  mienie GOKiR Wilkasy, pomoce dydaktyczne i w asno  innych uczestników, 



f) kulturalnie zachowywa  si  podczas spo ywania posi ków, 
g) zachowywa  higien  osobist , ad i czysto  na terenie budynku GOKiR, 
h) w trakcie zaj , wyj  b  wyjazdów zabrania si  samowolnego oddalania od grupy, 
i) samowolne oddalanie si  od instruktorów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie, nie 
wykonywanie polece  instruktorów, nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu b dzie karane 
upomnieniem lub nagan . W ostateczno ci organizator ma prawo odmowy dalszego udzia u 
dziecka w zaj ciach, 
j) w przypadku konieczno ci wycofania dziecka z zaj  nale y powiadomi  o tym 
organizatorów w mo liwie najkrótszym czasie, 
k) w obu w/w przypadkach op ata opisana w pkt. 3 regulaminu nie podlega zwrotowi. 

 
8. Zapisy na ferie zimowe 2023 z GOKiR Wilkasy na podstawie dost pnych poni ej, 
wype nionych i wydrukowanych formularzy zg oszeniowych: 

* osobi cie w recepcji Parku Wodnego Wilkasy, ul. Olszty ska 29A 
 

Liczba miejsc ograniczona (limit do 25 uczestników). Oferta kierowana jest wy cznie do 
dzieci zamieszka ych na terenie gminy Gi ycko. O przyj ciu decyduje kolejno  zg osze   
i jednoczesne wniesienie op aty za uczestnictwo. Pierwsze stwo maj  dzieci nie posiadaj ce 
wietlicy w swojej miejscowo ci. Termin zg aszania dzieci up ywa 18 stycznia 2023 r. 

 
9. Postanowienia ko cowe: 

a) organizator nie odpowiada za prywatne rzeczy zagubione i/lub zniszczone przez 
uczestników podczas prowadzonych zaj , 
b) organizator szczególnie odradza przynoszenia na zaj cia, których dotyczy regulamin, 
cennych urz dze , np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy muzyki itp., 
c) organizator zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie zaj . 
 
Formularze zg oszeniowe s  dost pne na: www.ugg.pl i facebooku GOKiR Wilkasy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FORMULARZ ZG OSZENIOWY 

FERII ZIMOWYCH W GOKiR WILKASY 2023 

 
1. Dane osobowe dziecka: 

Imi  i nazwisko .……………………………………………………………….............. 
Adres zamieszkania ..……………………………………………………………........... 

Wiek ………………………………………………………………………………........ 
Telefon kontaktowy rodzica/opiekuna ..……………………………………….............. 

Adres e-mail rodzica/opiekuna .………………………………………………….......... 
 

Informacje o stanie zdrowia dziecka: 

Czy dziecko mo e uczestniczy  we wszystkich zaj ciach sportowych? 
                TAK                                                        NIE  
W jakich nie mo e? ....................................................................................................…………………. 
 
Inne uwagi rodzica/opiekuna, dotycz ce zdrowia/zachowania swojego dziecka:…………………… 
..................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................. 
 
– Stwierdzam, i  poda am/em wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mog  pomóc  
w zapewnieniu mu w ciwej opieki, 
– Akceptuj  regulamin ferii zimowych w GOKiR Wilkasy 2023, 

http://ugg.pl/pl/kultura/regulamin_imprez_gokir 

– Wyra am zgod  na udzia  mojego dziecka w wycieczkach organizowanych w czasie ferii 
zimowych przez GOKiR. O wiadczam, e nie ma adnych przeciwwskaza  lekarskich, aby 
syn/córka uczestniczy /a w wycieczkach, wyra am zgod  na udzielenie  mu/jej pomocy medycznej 
(w przypadku nie wyra enia zgody na wyjazd dziecka GOKiR nie zapewnia mu w tym czasie 
opieki). 

 
Data………….............................                                                  Podpis…………………..................... 

 

Wyra am zgod  na samodzielny powrót dziecka z GOKiR Wilkasy do domu: 

 
Data…………......................                                                         Podpis………………….................... 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w formularzu zg oszeniowym 
Wyra am zgod  na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych w formularzu zg oszeniowym przez 
Administratora Danych Gminny O rodek Kultury i Rekreacji w Wilkasach z siedzib  przy ul. Olszty ska 54, Wilkasy, 11-
500 Gi ycko, w celu uczestnictwa dziecka w feriach zimowych 2023.  
Podaj  dane osobowe dobrowolnie i o wiadczam, e s  one zgodne z prawd . 
Znam tre  klauzuli informacyjnej, w tym cel i sposób przetwarzania danych osobowych oraz prawo dost pu do tre ci 
swoich danych, prawo ich poprawiania oraz mo liwo ci wycofania zgody w dowolnym momencie. 
 
                                                                                                                          ………..……………………………… 
                                                                                                                                    Czytelny podpis  
 
 
Zgoda na wykorzystanie wizerunku 
Wyra am zgod  na upublicznienie mojego wizerunku wraz z imieniem i nazwiskiem przez Gminny O rodek Kultury i 
Rekreacji w Wilkasach z siedzib  przy ul. Olszty ska 54, Wilkasy, 11-500 Gi ycko poprzez publikacj  wizerunku na 
stronie internetowej Administratora, mediach spo eczno ciowych gminy Gi ycko i GOKiR Wilkasy oraz bezp atne 
przekazanie prasie, radiu, telewizji i innym mediom zdj  z ferii zimowych.  
 
                                                                                                                          ………..……………………………… 
                                                                                                                                    Czytelny podpis  
 
Klauzula informacyjna 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporz dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w zwi zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep ywu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporz dzenie o ochronie danych) informuj , e:  

1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych zawartych w formularzu zg oszeniowym jest Gminny O rodek 
Kultury i Rekreacji w Wilkasach z siedzib  przy ul. Olszty ska 54, Wilkasy, 11-500 Gi ycko, reprezentowany 
przez Dyrektora. 

2) Mo e si  Pan/Pani kontaktowa  z nami poprzez numer telefonu 797 275 052 lub adres e-mail: gokir@ugg.pl. 
3) Mo e si  Pan/Pani kontaktowa  z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w GOKiR Wilkasy, firm  In 

Base sp. z o.o. ul. Stanis awa Lenza 10, 02-956 Warszawa. tel. 22 3500140.  
4) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane b  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu: 

a) uczestnictwa w organizowanym przez Administratora wydarzeniu, 
b) upublicznienia wizerunku wraz z imieniem i nazwiskiem poprzez publikacj  wizerunku na stronie 

internetowej Administratora, mediach spo eczno ciowych gminy Gi ycko i GOKiR Wilkasy oraz bezp atne 
przekazanie zdj  z wydarzenia prasie, radiu, telewizji i innym mediom. 

5) Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mog  by  podmioty, z us ug których w celu realizacji zada  na 
podstawie art. 28 RODO korzysta Administrator, a tak e podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa. 

6) Pana/Pani dane osobowe nie s  przekazywane do pa stw trzecich, tj. poza obszar Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego (EOG). 

7) Pana/Pani dane osobowe b  przez nas przechowywane do momentu realizacji celu, w którym zosta y 
zebrane lub odwo ania zgody. 

8) Ma Pan/Pani prawo do: 
a. dania dost pu do danych osobowych, ich sprostowania, usuni cia lub ograniczenia przetwarzania; 
b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, 
c. przenoszenia danych osobowych, 
d. cofni cia zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych w dowolnym momencie, 
e. wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, w przypadku niepodania danych w celu uczestnictwa  
w wydarzeniu organizowanym przez Administratora, niemo liwa b dzie realizacja zada  zwi zanych z celami 
wskazanymi w pkt. 4 a). 

10) Pana/Pani dane osobowe nie podlegaj  zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
 
 


