
ZEZWOLENIE NA UDZIAŁ W AKCJI FERIE 2023

Zezwalam mojej córce / mojemu synowi …………………………………………………… (imię i nazwisko)
ur. ……………………… zam. ……………………………………………………………… (dokładny adres)
nr  PESEL ………………………… na udział  w wyjazdach i  wycieczkach organizowanych przez CKiW
w Andrychowie ………………………………………………………  (nazwa placówki wiejskiej)  w dniach:
30.01 – 3.02.2023 r. w ramach Akcji FERIE 2023 pod hasłem NIE LADA OKAZJA! FANTAZJI INWAZJA!
Wyrażam zgodę na podejmowanie decyzji przez kierownika wycieczki w sprawie bezpieczeństwa mojego
dziecka podczas wyjazdów, jak również w sprawach dot. organizacji wymienionych niżej wyjazdów.
Zapisuję dziecko na następujące wyjazdy i wycieczki (właściwe prosimy zaznaczyć X  ):

30 stycznia (poniedziałek)
Wycieczka  do największego  w  Polsce  obiektu  rozrywkowo-edukacyjnego FUNZEUM oraz  Parku
Trampolin  HOUSE  OF AIR w  Gliwicach. W  programie  HOUSE  OF  AIR: strefa  trampolin  –  możliwość
wykonywania  akrobacji  i  skoków,  basen  z  gąbkami  -  możliwość  skoków  z  wysoka,  miękkie  lądowania,  strefa
koszykówki oraz siatkówki, akrobacji i trampolin wyczynowych, ścianka wspinaczkowa – skoki odbywają się prosto do
basenu  z  gąbkami  i  inne  atrakcje.  W  programie  FUNZEUM:  podniebny  plac  zabaw, basen  z  przeźroczystymi
piłeczkami  i  podświetlanym  dnem,  świecąca  podłoga  do  tańca,  12-metrowe  pianino,  ponad  50  ekscytujących
multisensorycznych i interaktywnych instalacji, ciekawe atrakcje inspirowane kolorami i światłem.
UWAGA! Prosimy o zabranie skarpet antypoślizgowych. W przypadku braku skarpet – dodatkowy koszt
uczestnika: 7 zł (dot. HOUSE OF AIR).
Koszt: 100 zł

31 stycznia (wtorek)
Wycieczka  do  Wrotkarni  WROTKA ROLLER  DISCO oraz Muzeum  Śląskiego  w  Katowicach.
W programie WROTKA ROLLER DISCO: dwugodzinna jazda na wrotkach w specjalnie zaaranżowanej sali, zabawa
na  wrotkach  w  rytmach  wesołej  muzyki,  korzystanie  z  innych  atrakcji  parku.  W programie  Muzeum  Śląskiego:
zwiedzanie  galerii  sztuki  polskiej,  galerii  śląskiej  sztuki  sakralnej  oraz  jedynej  w  Polsce  galerii  plastyki
nieprofesjonalnej, szybu górniczego służącego za punkt widokowy oraz wystawy kostiumów teatralnych.
Koszt: 60 zł

1 lutego (środa)
Wycieczka do Centrum Nauki, Kultury i Zabawy BAJKI PANA KLEKSA w Katowicach. W programie:
korzystanie  z  ośmiu  stref,  w  których  należy  wykazać  się  zręcznością,  wyobraźnią  i  odwagą,  poznawanie  świata
zwierząt żyjących w Ostatnim Rezerwacie Przyrody, odkrywanie tajemnic Krainy Szpaka Mateusza, pobyt w Psim Raju
i poznawanie psiego języka, degustacja jadalnych farbek w Kuchni Pana Kleksa, rejs statkiem z Królestwa Bajdocji, lot
najszybszym ścigaczem w kosmosie na Planetę Fantazja, warsztaty ekologiczne lub naukowe, zwiedzanie Podwodnego
Świata Królowej Aby.
UWAGA! Prosimy o zabranie na wyjazd dodatkowej pary zwykłych skarpet.
Koszt: 80 zł

2 lutego (czwartek)
Wyjazd do parku przeszkód NINJA PARK JUMPOWNIA i Teatru Lalek Banialuka w Bielsku-Białej
na spektakl teatralny pt. „Pchła Szachrajka” w reż. Lucyny Sypniewskiej.  W programie NINJA PARK
JUMPOWNIA: strefa trampolin – możliwość wykonywania akrobacji i skoków, basen z gąbkami – możliwość skoków
z wysoka,  miękkie  lądowania,  strefa koszykówki  oraz  siatkówki,  ścianka wspinaczkowa – skoki  odbywają  się  do
basenu z gąbkami i  inne atrakcje.  W programie Teatru Lalek Banialuka:  udział  w spektaklu teatralnym pt.  „Pchła
Szachrajka”. 
UWAGA! Prosimy o zabranie skarpet antypoślizgowych. W przypadku braku skarpet – dodatkowy koszt
uczestnika: 7 zł (dot. NINJA PARK JUMPOWNIA).
Koszt: 80 zł

3 lutego (piątek)
Wyjazd do Kina Centrum w Wadowicach na film pt. „Avatar 2–Istota wody- 3D” w reż. J. Camerona.
Koszt: 40 zł

„Uczestnik może zrezygnować z udziału w wycieczce bez ponoszenia kosztów, jeżeli  rezygnacja nastąpiła na 3 dni
robocze przed rozpoczęciem wycieczki. W przypadku rezygnacji z wycieczki w terminie krótszym niż 3 dni robocze przed
wycieczką – bez wskazania osoby lub osób wstępujących w miejsce dziecka – organizator zwraca wpłaconą kwotę
pomniejszoną o rzeczywiste koszty, które poniósł w związku z realizacją umowy”.



OŚWIADCZAM, że moje dziecko nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w w/w wyjazdach.
WYRAŻAM ZGODĘ na (właściwe podkreślić):
– samodzielny powrót dziecka do domu
– odbiór dziecka przez osobę dorosłą z placówki docelowego przyjazdu
Prosimy o podanie i zapewnienie stosownego leku dzieciom, które mają chorobę lokomocyjną.

OŚWIADCZAM, że  zapoznałam/em się  z  Regulaminem Wycieczek  organizowanych przez  Centrum Kultury
i Wypoczynku w Andrychowie, dostępnym w placówkach oraz na stronie: www.kultura.andrychow.eu

…………………………………... ……….…………………...………………………………….
Kontaktowy numer telefonu Miejscowość, data i podpis rodzica / opiekuna prawnego

_________________________________________________________________________________________

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA UCZESTNICZĄCEGO W WYJAZDACH
I WYCIECZKACH ORGANIZOWANYCH W RAMACH AKCJI FERIE 2023 W PLACÓWKACH

WIEJSKICH CKIW W ANDRYCHOWIE PN. „NIE LADA OKAZJA! FANTAZJI INWAZJA!” 

OŚWIADCZAM, że wyrażam zgodę na umieszczanie w mediach zdjęć i filmów zawierających wizerunek mojej córki /
/mojego syna ………………………………………………… zarejestrowany podczas wyjazdów, wycieczek i innych
zajęć  realizowanych w ramach Akcji  FERIE 2023.  Jednocześnie  przyjmuję  do  wiadomości,  że  wizerunek mojego
dziecka będzie wykorzystywany tylko i wyłącznie w celu promocji działań związanych z realizacją projektu.

…………………………………… …………………...………………………………….
Miejscowość, data Podpis rodzica / opiekuna prawnego

_________________________________________________________________________________________

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie  z  art.  13  ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie  danych  osobowych  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  (Dz.  Urz.  UE  L  119
z 04.05.2016) informuję, iż:

1. Administratorem  wskazanych  powyżej  danych  osobowych  jest  Centrum  Kultury  i  Wypoczynku  w  Andrychowie,
ul. Starowiejska 22b, 34-120 Andrychów.

2. Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie wyznaczyło Inspektora ds. Ochrony danych osobowych, z którym można
się skontaktować za pośrednictwem adresu ido_ckiw@kultura.andrychow.eu

3. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą:
a) W celu  realizacji  zapisów  Ustawy  z  dnia  25  października  1991  r.  o  organizowaniu  i  prowadzeniu

działalności kulturalnej (Dz. U. 1991 nr 114 poz. 493), w celu realizacji obowiązków i zadań zleconych
przez  instytucje  nadrzędne  wobec  Administratora  oraz  w  celu  realizacji  zadań  określonych  Statutem
Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie - art. ust. 1 lit. c RODO

b) W celu dokumentowania, archiwizowania i rozpowszechniania informacji działalności Administratora –
art. 6 ust. 1 lit. a RODO

c) W celach  archiwalnych  (dowodowych)  dla  zabezpieczenia  informacji  na  wypadek  prawnej  potrzeby
wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO

d) Dla celów dochodzenia roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. f. RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora.
4. Odbiorcami powyższych danych osobowych będą:

- podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
- podmioty świadczące usługi na rzecz Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie,
- banki – w zakresie obsługi płatności,
- operatorzy pocztowi oraz firmy świadczące usługi kurierskie.

5. Powyższe dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
6. Zgodnie z RODO osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do:

- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
- żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub 

niekompletne,
- usunięcia danych, jeżeli nie ma podstaw do ich dalszego przetwarzania,
- żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz posiadają Państwo prawo do przenoszenia danych.

8. Państwa dane osobowe przechowywane będą do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń lub w przypadku gdy
podstawą przetwarzania danych osobowych była zgoda – do momentu jej odwołania.

9. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
10. Podanie danych osobowych jest:

- dobrowolne.  W  przypadku  odmowy  podania  danych  osobowych  brak  jest  możliwości  udziału  w  akcjach
organizowanych przez Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie.

……………………………………………….
Podpis rodzica / opiekuna prawnego

http://www.kultura.andrychow.eu/
mailto:ido_ckiw@kultura.andrychow.eu

	Podpis rodzica / opiekuna prawnego

