
DEKLARACJA UCZESTNICTWA  
W ZAJĘCIACH OTWARTYCH 

TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ OKRĘGOWY W LEGNICY 

W DNIACH 17-21.02.2020 

 

 Ja, niżej podpisana/y …………………………………………………… wyrażam zgodę 

na uczestnictwo …………………………………………………….. w zajęciach otwartych 

organizowanych przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy  

w Legnicy w dniach 17-21.02.2020 w godzinach 10:00-14:00 (wyjątek stanowi 

dzień 18.02., gdzie zajęcia będą trwały od 9:00-14:00), zbiórka w siedzibie 

Oddziału TPD, al. Orła Białego 2 w Legnicy.  

 Jednocześnie mam świadomość, że dziecko objęte będzie opieką podczas 

zajęć określonych w harmonogramie i że organizator nie ponosi 

odpowiedzialności za dziecko podczas drogi na i z zajęć do domu. Wyrażam 

zgodę/nie wyrażam zgody*, na samodzielny powrót dziecka po zajęciach do 

domu. 
*niepotrzebne wykreślić 

 

 

Data urodzenia dziecka:                                            Szkoła: 

Telefon do rodzica/opiekuna: 

 

Dni w których dziecko będzie uczęszczać w zajęciach (proszę zakreślić): 

17.02.        18.02. (zbiórka wyjątkowo o 9:00)         19.02.       20.02.         21.02. 

 

 

 

Wypełnić w przypadku niewyrażenia zgody na samodzielny powrót 

 Osobą upoważnioną do odbioru dziecka jest ……………………………………………….…….......... 

legitymująca/y się dowodem osobistym ……………………………………………………..…………………………. 

 

 
 

………………………………………………………. 

data i podpis rodzica/opiekuna 



REGULAMIN  
ZAJĘĆ OTWARTYCH 

TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ OKRĘGOWY W LEGNICY 

W DNIACH 17-21.02.2020 

 
1. Opiekunowie zobowiązani są do punktualnego przyprowadzenia uczestnika do biura 

Oddziału TPD i jego odbioru z miejsca zajęć, chyba że wyrazili zgodę na samodzielne dotarcie 

i powrót dziecka. Upoważnienie innej osoby zawarte jest w deklaracji. 

2. Każdy uczestnik ma prawo liczyć na pełną opiekę i zwracać się z wszystkimi problemami  

do opiekuna. 

3. Uczestnik wypoczynku zobowiązany jest do przestrzegania przepisów i regulaminów 

obowiązujących w obiekcie przeprowadzania zajęć oraz w miejscach realizacji programu,  

a także do przestrzegania poleceń opiekunów. 

4. Uczestnik powinien być zaopatrzony w ubiór dostosowany do warunków 

atmosferycznych. 

5. Opiekun/rodzic deklarując udział dziecka w zajęciach otwartych wyraża zgodę na wycieczki 

organizowane w ramach programu zajęć. 

5. Uczestnik wypoczynku zobowiązany jest zabrać ze sobą aktualną legitymację szkolną.  

W przeciwnym razie nie będzie mógł uczestniczyć w wycieczkach w ramach realizacji 

programu zajęć. 

6. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania bezwzględnego zakazu spożywania 

alkoholu, napojów energetycznych, palenia papierosów, używania i posiadania narkotyków 

lub innych środków odurzających.  

7. Uczestnik jest zobowiązany  do:  

- nie oddalania się z terenu miejsca zajęć  

- utrzymywania porządku na terenie Oddziału i miejscach wycieczkowych 

- brania czynnego udziału w zajęciach programowych  

- zachowywania się zgodnie z ogólnie przyjętymi obyczajami i zasadami kultury i współżycia 

społecznego. 

8 . Uczestnik (lub jego rodzice, opiekunowie) ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone 

przez niego w siedzibie Oddziału oraz w miejscach realizacji programu. 

9. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny, rzeczy wartościowe, 

środki płatnicze oraz inne rzeczy pozostawione przez uczestników. 

10. W przypadku naruszenia regulaminu, a w szczególności: wandalizmu, umyślnej 

dewastacji ośrodka, spożywania alkoholu, palenia papierosów, posiadania i używania 

narkotyków oraz samowolnego opuszczania ośrodka Uczestnik może być wydalony z zajęć 

otwartych. W takim przypadku kosztami strat zostaną obciążeni rodzice/opiekunowie. 
 

 

 

………………………………………………………. 

data i podpis rodzica/opiekuna 



OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY PRZEZ RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO  
NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH WŁASNYCH I DZIECKA 

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

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego dziecka) 

 
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. 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) Dz. Urz. UE L z 2016r. nr 119/1- (zwanym 
dalej RODO) oraz ustawy z dnia 10.05.2018 r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) - wyrażam zgodę 
na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka: 

 
………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko dziecka - uczestnika zajęć otwartych) 

 
przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Legnicy w celach organizacyjnych oraz ewentualnego udostępnienia 
przedmiotowych danych uprawnionym z mocy prawa podmiotom w celach kontrolnych. 
Zakres danych osobowych podlegających przetwarzaniu: imię i nazwisko, data urodzenia, nazwa szkoły, numer telefonu, 
informacje dodatkowe umieszczone w deklaracji uczestnictwa. 
Dane osobowe przetwarzane są na podstawie: 
1. Uzasadnionego interesu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Legnicy na rzecz bezpieczeństwa 

uczestników zajęć otwartych, ilości maksymalnej zgłoszeń. 
2. W oparciu o obowiązki prawne wynikające z zawartego umów, porozumień i ustaw oraz Pani/Pana zgody 

na przetwarzanie danych osobowych.     
 

Klauzule dodatkowe: 
 
1. Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych rodzica/opiekuna prawnego i dziecka jest dobrowolne. 
2. Administratorem danych osobowych rodzica/opiekuna prawnego i dziecka jest Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Legnicy z siedzibą w 

Legnicy al. Orła Białego 2, 59-220 Legnica   
3. W sprawach związanych z danymi rodzica/opiekuna prawnego lub dziecka proszę kontaktować się z Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w 

Legnicy z siedzibą w Legnicy al. Orła Białego 2, 59-220 Legnica,   e-mail: tpd.legnica@wp.pl, tel. 76 724 51 09   
4. Dane osobowe rodzica/opiekuna prawnego lub dziecka mogą być udostępniane organom umocowanym do ich pozyskania na  mocy prawa powszechnie - 

obowiązującego. 
5. Dane będą przechowywane przez co najmniej okres określony ustawą bądź rozporządzeniem aktualnie obowiązujących przepisów po zakończeniu 

wypoczynku i następnie przeznaczone do usunięcia. 

6. Rodzic/opiekun prawny ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz dziecka, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

7. Rodzic/opiekun prawny ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, wycofania zgody na dalsze przetwarzanie swoich danych 
osobowych oraz dziecka. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. 

8. Rodzic/opiekun prawny ma prawo do przenoszenia swoich danych osobowych oraz dziecka. 
9. Rodzic/opiekun prawny ma prawo wniesienia skargi na czynności przetwarzania swoich danych osobowych oraz dziecka przez  Towarzystwo Przyjaciół 

Dzieci Oddział Okręgowy w Legnicy do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

 
 

 

 

………………………………………………………………………… 
(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna) 

 

                                                                          
 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY PRZEZ RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO  

NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

 

Ja, ……………………………………………………………..…, ur.…………………………… w ………………………………., legitymujący /a się  dowodem 

osobistym: seria ………………., numer…………………., jako prawny opiekun uczestnika zajęć otwartych: 

………………………………………………………………………………………, niniejszym nieodpłatnie wyrażam zgodę na utrwalenie wizerunku  

uczestnika na zdjęciach, filmach oraz publikację wizerunku mojej córki/ syna, utrwalonego w materiale zdjęciowym, 
filmowym stworzonym w trakcie  organizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Legnicy 
wypoczynku bez ograniczeń terytorialnych i czasowych za pośrednictwem materiałów drukowanych, Internetu i telefonii 
mobilnej, do użytku wewnętrznego i zewnętrznego Towarzystwa Przyjacół Dzieci Oddział Okręgowy w Legnicy.  
Niniejszym nieodpłatnie wyrażam również zgodę na wykorzystanie przez Organizatora utworów powstałych w trakcie 
organizowanego wypoczynku. Moja zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie i obejmuje wszystkie znane pola 
eksploatacji.  
 
 

………………………………………………………………………… 
(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna) 


