
 

ZGODA RODZICÓW NA UDZIAŁ DZIECKA W ZAJĘCIACH 

FERYJNYCH 

1. Wyrażam zgodę na udział mojego syna/ córki  

………………………………………………………… 

w zajęciach feryjnych organizowanych w SP w Rudnej Wielkiej: 

 Poniedziałek – 11.02.2019 r. – zajęcia w szkole * 

 Wtorek – 12.02.2019 r.  – zajęcia w szkole / wyjazd do kina (Rzeszów)  * 

 Środa 13.02.2019 r.– zajęcia w szkole / wyjazd na zawody sportowe w SP 

w Świlczy * 

 Czwartek 14.02.2019 r. – zajęcia w szkole / wyjazd do parku w 

Bratkowicach na ognisko i pieczenie kiełbasek * 

 Piątek 15.02.2019 r. – zajęcia w szkole / wyjazd na lodowisko w Dębicy * 

*   należy zaznaczyć dzień tygodnia oraz podkreślić rodzaj zajęć z danego dnia. 

Zajęcia odbywają się w godz. 8.00 – 13.00. 

Oświadczam, że mój syn / córka jest ubezpieczony/ ubezpieczona od NNW 

     …………………………………. 
      Czytelny podpis opiekuna 

  

1) …………………………………………………………..  ……………………….. 

imię i nazwisko opiekuna, telefon kontaktowy    podpis 

 

2) ………………………………………………………….  ……………………….. 

imię i nazwisko opiekuna, telefon kontaktowy    podpis 

i zobowiązuję się do zapoznania z Regulaminem zajęć oraz do zapewnienia 

bezpieczeństwa swojemu dziecku między miejscem zbiórki (SP w Rudnej Wielkiej) a 

domem. Zobowiązuję się też do pokrycia ewentualnych szkód materialnych 

wyrządzonych przez moje dziecko w trakcie trwania zajęć. 

 

2. Jednocześnie informuję, że syn/ córka (niewłaściwe skreślić, a w przypadku 

odpowiedzi twierdzącej podać uzasadnienie): 

 choruje/ nie choruje* na przewlekłe choroby, mogące mieć wpływ na 

samopoczucie dziecka podczas zajęć 

…………………………………………………………………. 

 zażywa/ nie zażywa* na stałe leki 

…………………………………………………………………………… 

 dobrze/ źle* znosi jazdę autokarem 

…………………………………………………………………………… 

 inne uwagi 

…………………………………………………………………………… 

3. Dane osobowe uczestnika: 

 PESEL: 

…………………………………………………………………………… 

 adres zamieszkania: 

………………………………………………………………………… 

 telefon komórkowy dziecka (jeśli dziecko posiada tel. komórkowy): 

…………………….. 

Prawidłowość powyższych informacji potwierdzam: 

……………………………………………………… 

      czytelny podpis opiekunów i data 

Zgoda na udzielenie pomocy medycznej i wezwanie karetki pogotowia  

W razie zagrożenia zdrowia lub życia mojego dziecka ………………….................... 

wyrażam zgodę na wezwanie karetki pogotowia, przewiezienie dziecka do szpitala i  

udzielenie pierwszej pomocy. 

………………………………………………………………………………… 

czytelny podpis opiekunów 

 

 



 

REGULAMIN ZAJĘĆ FERYJNYCH 

Zachowanie człowieka w miejscach publicznych daje świadectwo o jego kulturze, 

może mieć również wpływ na bezpieczeństwo wielu osób. 

Dlatego każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest: 

1. Zapoznać się z zasadami Regulaminu wycieczki i bezwzględnie do nich stosować. 

2. Zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny. 

3. Stosować się do poleceń, zakazów  i nakazów wydawanych przez opiekunów. 

4. Nie oddalać się od grupy bez wyraźnego zezwolenia opiekuna. 

5. W określonym czasie stawiać się na miejsce zbiórki. 

6. Zachowywać ostrożność w miejscach, w których może grozić jakiekolwiek 

niebezpieczeństwo. 

7. Informować opiekunów o jakichkolwiek sytuacjach mogących zagrażać zdrowiu i 

życiu uczestników wycieczki. 

8. Zgłaszać opiekunom wycieczki wszelkie objawy złego samopoczucia. 

9. Dostosować się do obowiązujących w autokarach i obiektach wycieczkowych 

regulaminów. 

10. Kulturalnie odnosić się do opiekunów, kolegów i innych osób. 

11. Nie śmiecić, nie niszczyć zieleni, nie płoszyć zwierząt. 

12. Dbać o czystość, ład i porządek w miejscach, w których się przebywa. 

13. Bezwzględnie przestrzegać zakazu palenia papierosów, picia alkoholu zażywania 

narkotyków oraz innych środków odurzających. 

Wobec uczestników, którzy nie przestrzegają regulaminu i zasad przepisów bezpieczeństwa, 

będą wyciągnięte konsekwencje zgodnie z postanowieniami Statutu SP w Rudnej Wielkiej 

(kryteriami oceniania zachowania zawartymi  

w wewnątrzszkolnym systemie oceniania). 

W przypadku naruszenia przez ucznia punktu 13 zawiadamia się jego rodziców (prawnych 

opiekunów) oraz dyrektora szkoły.  

  Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem zajęć feryjnych 

…..………………………………………………………… 

czytelny podpis ucznia 

 

 

 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Ja, niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych, danych mojego dziecka oraz wszystkich 

informacji zawartych w Zgodzie na udział dziecka w zajęciach feryjnych organizowanych przez Szkołę Podstawową 

im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej, Rudna Wielka 60, 36-054 Mrowla  na potrzeby organizacji zajęć 

feryjnych, w której uczestniczy moja córka/ mój syn    …………………………………………… 

……………………………….……….………………….…………… 

  Data, miejsce i podpis osób wyrażających zgodę  

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),w dalszej 

części zwane RODO, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 i art. 14, informuję o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych: 

 

I. Administrator danych: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa w Rudnej Wielkiej, Rudna Wielka 
60,            36-054 Mrowla. 

II. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez adres e-mail: kancelaria@kancelaria-bazan.pl   

 lub pisemnie na adres administratora danych: Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Bazan, 35-301 Rzeszów, ul. 

Mazowiecka 18. 

III. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych:  

Dane przetwarzane są w szczególności w celu: 

a. realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, innych zadań statutowych oraz zadań 

organizacyjnych wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. 2018 poz. 996 z 
późn. zm.), a także wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze - art. 6 ust. 1 lit. c) oraz/lub 

art. 9 ust. 2 lit. b) rozporządzenia RODO; 

IV. Odbiorcy danych osobowych:  
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych Szkoła Podstawowa w Rudnej Wielkiej. 

V. Okres przechowywania danych osobowych: 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu/ów dla jakiego zostały 

zebrane, a  po tym czasie zostaną usunięte. 

VI. Prawa osób, których dane dotyczą: 

1. Przysługuje Pani/Panu prawo do: 

a) dostępu do treści danych osobowych oraz sprostowania (poprawiania) w przypadku gdy dane osobowe są 

nieprawidłowe lub niekompletne, 

b) żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),  

c) wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), 

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. 

VII. Inne informacje: 
Podane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani nie będą 
profilowane.  

 


