
…......…………………, dn. ……............…………

 (miejscowość)                                        (data)                   

ZEZWOLENIE  NA  ROZPOWSZECHNIANIE  WIZERUNKU  DZIECKA

§ 1

Oświadczam/y, że wyrażam/y zgodę na wykorzystywanie wizerunku mojego/naszego dziecka    

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

                                                                                (podać imię/imiona dziecka) 

przez Gminny Ośrodek Kultury w Piątnicy, w ramach realizacji zajęć i wyjazdów odbywających się w czasie ferii zimowych pn.  „FERIADA 2019”.

  Wyrażam/y zezwolenie na wykorzystanie przez Gminny Ośrodek Kultury w Piątnicy lub przez inne osoby działające na zlecenie Gminnego Ośrodka

Kultury  w  Piątnicy,  wizerunku  mojego/naszego  dziecka,  na  fotografiach  lub  materiałach  video,  na  których  utrwalono  ten  wizerunek  oraz  na

zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie wizerunku  w materiałach

służących popularyzacji działań prowadzonych przez Gminny Ośrodek Kultury w Piątnicy poprzez rozpowszechnianie tego wizerunku w:

(prosimy zaznaczyć krzyżykiem)*:

        * mediach elektronicznych, w szczególności na stronie internetowej www.gokpiatnica.pl;

       * fanpage'u portalu społecznościowego Facebook GOK Piątnica oraz Gminy Piątnica;

       *  czasowej wystawie fotograficznej w GOK Piątnica;

w okresie od podpisania niniejszego Zezwolenia do czasu zakończenia działań promocyjnych oraz po ich zakończeniu dla celów archiwizacyjnych, jeżeli
GOK Piątnica będzie do tego zobowiązany na mocy odrębnych przepisów prawa.

§ 3

Oświadczam/y, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszym Zezwoleniem nie narusza niczyich dóbr osobistych ani innych praw.

§ 4

Gminny Ośrodek Kultury w Piątnicy może przenieść na inne podmioty prawo do korzystania  z  wizerunku na zasadach określonych w  niniejszym
Zezwoleniu, w celu promocji wszystkich działań prowadzonych przez Ośrodek.

§ 5

Oświadczam, że niniejsze zezwolenie udzielam/y nieodpłatnie.

                                                                                           

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

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

                                                                                                 (czytelny podpis rodziców lub opiekunów prawny)*

Podstawa prawna:

1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27kwietnia 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

2. Ustawa o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83)
3. Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93)

W przypadku, gdy dziecko ma oboje prawnych opiekunów, rodziców, wymagany jest podpis obojga rodziców. W sytuacji, gdy dziecko ma jednego rodzica, bądź
rodzic przebywa długotrwale zagranicą, prosimy o wpisanie tej informacji.



Zgoda na uczestnictwo dziecka w cyklu zajęć pn. FERIADA 2019

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka/podopiecznego ….......................................................................................................
           (imię i nazwisko dziecka)

w cyklu zajęć organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Piątnicy oraz Świetlicę Środowiskową TPD w okresie ferii zimowych
pt. „FERIADA 2019”.
Zapoznałem/am się  z  programem zajęć  i  oświadczam,  że  nie  ma  żadnych  przeciwwskazań  zdrowotnych  do  udziału  mego  dziecka
w zorganizowanych zajęciach i wyjazdach. 
Wyrażam  zgodę  /  nie  wyrażam  zgody* na  samodzielne  opuszczenie  zajęć  przez  dziecko  w  dowolnym  momencie  oraz
wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na jego samodzielny powrót do domu. W przypadku nieudzielenia owej zgody zobowiązuję się
do osobistego odbioru dziecka z Gminnego Ośrodka Kultury. 

…............................................  …................................................................................................    ….........................................................
  Data                               Podpis rodzica/opiekuna prawnego                                     tel. kontaktowy rodzica

*niepotrzebne skreślić

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA NA WYJAZD DZIECKA NA PŁYWALNIĘ

Wyrażam zgodę na wyjazd mojego dziecka 

………………………………..................................................PESEL…………………………………………. do Parku Wodnego w Łomży
(imię i nazwisko dziecka)

w dniu  …........................................... zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Piątnicy. Oświadczam, że stan zdrowia dziecka
jest mi znany i umożliwia mu korzystanie z tej formy rekreacji oraz, że zadbam o  bezpieczne dotarcie dziecka do miejsca zbiórki i jego
powrót do domu. Wyjazd uczestników planowany jest o godz. 8:45  z GOK Piątnica. Przewidywany powrót ok. godz. 12:00.
Niezbędne wyposażenie: Strój kąpielowy, klapki, ręcznik, czepek, mydło. Koszt 8 zł/os.
Oświadczam,  iż  zapoznałem/am  się  i  akceptuje  treść  regulaminu  Parku  Wodnego  w  Łomży,  który  znajduje  się  na  stronie
internetowej www.mosir.lomza.pl

     ................................................................................                                                ................................................................................
                      ( Czytelny podpis  rodzica)                                                                                       ( Telefon  kontaktowy) 

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka/podopiecznego w wycieczce. 
        
Wyrażam  zgodę na udział mojego dziecka / podopiecznego      

…......................................................................         ….........................................................................     .........................................................
                 (Imię i nazwisko dziecka)                                                                                           (PESEL)                                             (data urodzenia dziecka)

w wycieczce do Białegostoku zorganizowanej przez Gminny Ośrodek Kultury w Piątnicy w dniu 31.01.2019 r.  
Oświadczam, że zadbam o bezpieczne dotarcie dziecka do miejsca zbiórki i jego powrót do domu.
Zobowiązuję się do pokrycia ewentualnych szkód materialnych wyrządzonych przez moje dziecko w trakcie trwania wycieczki.
Oświadczam, iż zapoznałem/am się i akceptuje plan wycieczki oraz treści regulaminów Jumper Park Trampolin i lodowiska BOSiR, które
znajdują  się  na  stronach  internetowych  www.miejskoaktywni.pl i  www.jumperpark.pl oraz zapoznałem/am  z  nimi  moje
dziecko/podopiecznego.     
Wrażam  zgodę  /  nie  wyrażam  zgody* na  poruszanie  się  mojego  dziecka  bez  opieki  po  galerii  handlowej  w czasie  wolnym
(*niepotrzebne     skreślić). 

…............................                                ….............................................................................................................          
data                                            czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych

Wyrażamy/nie  wyrażamy*  zgodę(y) na  podejmowanie  decyzji  związanych  z  leczeniem,  hospitalizacją  i zabiegami  operacyjnymi,
w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia mojego dziecka przez kierownika wycieczki lub opiekunów w czasie jej trwania.
(*niepotrzebne skreślić).

Jednocześnie stwierdzamy, że dziecko nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z proponowanych atrakcji.

…..........................................................................................             ….........................................................................................................
                 (Telefon kontaktowy do rodziców/opiekunów)                                                                        czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych

Rzeczy  takie  jak:  wartościowa  biżuteria,  aparaty  fotograficzne,  telefony  komórkowe,  mp3,  itp.  uczestnicy  biorą  na  własną
odpowiedzialność. Prosimy o niezaopatrywanie dzieci w duże ilości słodyczy, napojów gazowanych oraz chipsów.

Uwaga!!!
Do  Jumper  Park  Trampolin  należy  wyposażyć  dziecko  w  strój  sportowy  (przewiewne  ubrania,  takie  jak  na  W-F),  osoby
w nieodpowiednim stroju (jeansy, spódnice itp.) nie będą wpuszczane na trampoliny!!!


