
REGULAMIN 
ZAJ  WAKACYJNYCH W GOKIR WILKASY 2022 

 
Organizator: Gminny O rodek Kultury i Rekreacji w Wilkasach 
Partnerzy: Gmina Gi ycko 
 
1. Program zaj  wakacyjnych z GOKiR Wilkasy jest skierowany do dzieci w wieku 7-13 
lat. 
2. Program zaj  obejmuje dwa turnusy dwutygodniowe: 
– pierwszy odb dzie si  w terminie 27 czerwca-08 lipca, drugi 01-12 sierpnia 2022, oba w 
godz. 10.00-14.00. 
3. Op ata wpisowa za uczestnictwo jednego dziecka wynosi 200 z  za turnus bez mo liwo ci 
cz ciowej odp atno ci. Termin p atno ci za I turnus do 23 czerwca, za II turnus do 26 
lipca 2022 do godz. 15.00 w recepcji Parku Wodnego Wilkasy (gotówka lub karta). Wp aty 
bez wype nionej karty zg oszeniowej nie b  przyjmowane.   
4. W trakcie zaplanowanych zaj  uczestnicy przebywaj  pod opiek  instruktorów zgodnie  
z harmonogramem. 
 
5. Ka dego dnia uczestnik zaj  wakacyjnych w GOKiR Wilkasy powinien: 
a) by  przygotowany do warunków pogodowych (zw aszcza podczas wycieczek), 
b) posiada  obuwie na zmian  (trampki, adidasy itp.), 
c) posiada  strój dopasowany do zaj  (strój sportowy podczas zaj  ruchowych, dodatkowe 
okrycie zabezpieczaj ce na zaj cia edukacyjne 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. 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. 
e) maj  obowi zek zapozna  si  z procedurami organizacji zaj  wakacyjnych potwierdzaj c 
to w asnor cznym podpisem. 
 
7. Obowi zki uczestników zaj  wakacyjnych: 



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) zachowywa  higien  osobist , ad i czysto  na terenie budynku GOKiR, 
g) w trakcie zaj , wyj  b  wyjazdów zabrania si  samowolnego oddalania od grupy, 
h) 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, 
i) w przypadku konieczno ci wycofania dziecka z zaj , nale y powiadomi  o tym 
organizatorów w mo liwie najkrótszym czasie, 
j) w obu w/w przypadkach op ata opisana w pkt. 3 regulaminu nie podlega zwrotowi. 

 
8. Zapisy na zaj cia wakacyjne z GOKiR Wilkasy: 
* osobi cie w recepcji Parku Wodnego w Wilkasach (tel. 533 330-993 lub 87 428-50-94) 
Ilo  miejsc ograniczona (limit do 25 osób). Oferta kierowana jest wy cznie do dzieci 
zamieszka ych na terenie gminy Gi ycko lub ucz szczaj cych do szkó  gminnych. O przyj ciu 
decyduje kolejno  zg osze . Pierwsze stwo w udziale maj  dzieci nie posiadaj ce wietlicy 
w swej miejscowo ci. Termin wp ywu zg osze  na I turnus up ywa 23 czerwca, na II turnus – 
26 lipca 2022 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 u koordynatora, na stronie www.ugg.pl i Facebooku 
GOKiR Wilkasy. 
Spotkanie organizacyjne z rodzicami dzieci zapisanych na I turnus odb dzie si  24 czerwca, 
na II turnus 28 lipca 2022 (oba o godz. 16.00) w GOKiR Wilkasy. 
 
 
 
 

 
 



FORMULARZ ZG OSZENIOWY 
ZAJ  WAKACYJNYCH W GOKIR WILKASY 2022 

 
1. Dane osobowe dziecka: 

Imi  i nazwisko .……………………………………………………………….............. 

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

Wiek ………………………………………………………………………………........ 

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

 

Zg aszam udzia  mojego dziecka w turnusach:  
(mo liwo  wyboru jednego lub dwóch turnusów) 

     a) 27 czerwca-08 lipca 2022                                           b) 01-12 sierpnia 2022 

Informacje o stanie zdrowia dziecka: 

a) Czy dziecko mo e uczestniczy  we wszystkich zaj ciach sportowych? 

                TAK                                                        NIE  

W jakich nie mo e? ....................................................................................................... 

b) Czy dziecko jest astmatykiem?  

               TAK                                                         NIE  

c) Czy dziecko jest alergikiem?  

               TAK                                                         NIE  

Je li tak, to na co jest uczulone?..................................................................................... 

d) Czy istniej  jakie  ograniczenia dotycz ce przyjmowania posi ków przez dziecko?  

               TAK                                                         NIE 

Je li tak, to jakie?............................................................................................................ 

e) Czy dziecko regularnie przyjmuje leki? 

               TAK                                                         NIE 

Je li tak, to jakie?........................................................................................................... 

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 zaj  wakacyjnych w GOKiR Wilkasy 2022, 

– Zapozna em/- am si  z regulaminem imprez GOKiR Wilkasy udost pnionym pod adresem: 

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

– Wyra am zgod  na udzia  mojego dziecka w wycieczkach organizowanych w ramach zaj  

wakacyjnych przez GOKiR. O wiadczam, e nie ma adnych przeciwwskaza  lekarskich, aby 

syn/córka uczestniczy /a w wycieczkach (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 WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

Wyra am zgod  na nieodp atne, bezterminowe, nieograniczone terytorialnie rozpowszechnianie 
wizerunku mojego dziecka …………………………………... przez Gmin  Gi ycko, Gminny 

rodek Kultury i Rekreacji w Wilkasach, Park Wodny Wilkasy do celów promocyjnych zgodnie z 
art. 81, ust. 1 z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U z 2017 
r., poz. 880, z pó niejszymi zmianami).  
Wyra enie zgody jest jednoznaczne z tym, e fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas 
imprezy s  przechowywane  w archiwum Gminnego O rodka Kultury i Rekreacji w Wilkasach  
i mog  zosta  umieszczone na stronie internetowej Gminy Gi ycko, GOKiR Wilkasy, portalach 
spo eczno ciowych: www.facebook.com/gizycko.gmina/, www.facebook.com/gokirwilkasy/,  
www.facebook.com/Park-Wodny-Wilkasy-181290678641362/ oraz wykorzystane w materia ach 
promocyjnych, publikacjach prasowych oraz w mediach: radio lokalne oraz telewizja regionalna TVP 
3 Olsztyn. 
 

.................................................                                                      ............................................... 

           Miejsce i data                                                                                 Czytelny podpis  

 
 
 



KLAUZULA INFORMACYJNA 
 
 

Imi  i nazwisko dziecka …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Imi  i nazwisko rodzica/opiekuna …………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

Zgodnie z art. 13 Rozporz dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
z dnia 27 kwietnia 2016 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 (4.5.2016L119/38 Dziennik Urz dowy Unii Europejskiej PL) 
informujemy, e: 

1) Administratorem danych osobowych Pa stwa oraz dziecka jest Gminny O rodek 
Kultury i Rekreacji w Wilkasach, ul. Olszty ska 54, 11-500 Gi ycko.  
Z administratorem mo na kontaktowa  si  drog  elektroniczn  na adres e-mail: 
dyrektorgokir@ugg.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

2) Miejsce zbierania i przetwarzania danych osobowych: Wilkasy, ul. Olszty ska 54 

3) Zbierane dane osobowe s  przetwarzane zgodnie z ustaw  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U z 2016 roku, poz. 922 z pó n. zm.) w celu 
realizacji zada  okre lonych przepisami statutu GOKiR Wilkasy. 

4) Dane osobowe b  przechowywane przez okres 5 lat. 

5) Przys uguje Pani/Panu prawo dost pu do tre ci danych oraz ich sprostowania, 
usuni cia lub ograniczenia przetwarzani, a tak e prawo sprzeciwu, za dania 
zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak równie  prawo cofni cia zgody 
w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. 
Prezesa Urz du Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel.  
22 531 03 00. 

6) Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. 

7) Dane osobowe b  przetwarzane wy cznie przez okres i w zakresie niezb dnym do 
realizacji celu przetwarzania. 

 
 

wiadczam, e przed podpisaniem zapozna am/em si  z klauzul  informacyjn  znajduj  
si  powy ej. 

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

                 (czytelny podpis osoby sk adaj cej o wiadczenie) 
 
 

 


