
Zgoda do udziału w „Zimowej Akademii Przygody” 
Oświadczenie o zgodzie rodziców (prawnych opiekunów) na udział dziecka / podopiecznego 

w wyjazdach i zajęciach organizowanych przez Centrum Kulturalno-Konferencyjne 
w Dołhobyczowie w ramach „Zimowej Akademii Przygody” w dniach 16- 21 styczeń 2023r. 

  

DANE UCZESTNIKA: 

Imię i nazwisko: …………………………………………………….………………………………..……..………………… 

PESEL: …………………………………………………………………….………………………………………………………… 

Dokładny adres zamieszkania: ………………………….……………….………………………………………...…. 

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

Nr telefonu uczestnika (jeśli posiada): ……………………………………………………………….…….…….. 

Nr telefonu do rodzica/opiekuna: …………………………..……………………………..………….…….…….. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
miejscowość, data, imię, nazwisko, podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

Informacje rodziców / prawnych opiekunów o stanie zdrowia uczestnika 
 

(np. na co dziecko jest uczulone, jak znosi jazdę samochodem lub innymi środkami lokomocji,  
czy przyjmuje stale leki i w jakich dawkach, etc.) 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
Stwierdzam, że podałem wszystkie znane mi informacje o moim dziecku/podopiecznym, które mogą 
pomóc w zapewnieniu właściwej opieki w czasie pobytu dziecka na wyjazdach/zajęciach. Wyrażam 
zgodę na podejmowanie decyzji przez kierownika lub opiekunów wyjazdów/zajęć w zakresie leczenia, 
hospitalizacji i innych zabiegów w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia mojego dziecka/ 
podopiecznego. Jednocześnie nie znam przeciwwskazań zdrowotnych do udziału mojego dziecka  
w zajęciach i wyjazdach, których program poznałem/am. Informuje, że zapoznałem/zapoznałam się z 

regulaminem „Zimowej Akademii Przygody” oraz Klauzurą informatyczną RODO w CKK. 
 
 

W przypadku jakichkolwiek kontuzji i urazów wynikających z udziału w „Zimowej Akademii 
Przygody” nie będę zgłaszał/-a/ roszczeń o odszkodowanie pod adresem Organizatora. Jednocześnie 

informujemy, iż każdy uczestnik „Zimowej Akademii Przygody” zostaje ubezpieczony przez CKK w 
zakresie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

miejscowość, data, imię, nazwisko, podpis rodzica/opiekuna prawnego 
 
1. Informuje, że zapoznałem/zapoznałam się z Klauzurą informatyczną RODO w CKK. 
o ochronie danych osobowych, o ile takie dane będą ujawnione w toku organizowanej oferty i w związku z jej przebiegiem. 
2. Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Centrum Kulturalno-Konferencyjne / lub przez inne osoby na ich zlecenie wizerunku mojego 
dziecka w materiałach prasowych i informacyjnych (zdjęcia w mediach elektronicznych, w szczególności na stronach internetowych, w prasie, 
broszurach, ulotkach, plakatach, itp.) służących popularyzacji działań w zakresie edukacji kulturalnej w Gminie Dołhobyczów. 
3 Centrum Kulturalno-Konferencyjne w Dołhobyczowie nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze i wartościowe rzeczy zagubione przez 
uczestników podczas „Zimowej Akademii Przygody” (np.: aparaty fotograficzne, telefony komórkowe, odtwarzacze MP3, tablety i inne). 


