ZGODA NA UDZIAŁ W WYCIECZCE W GÓRY
…..................................................

Alwernia, dnia …...............................

imię i nazwisko rodzica(opiekuna prawnego)

….................................................
miejscowość zamieszkania

….................................................
nr telefonu kontaktowego

1. Imię i nazwisko uczestnika wycieczki

............................................................................. wiek ……

PESEL..............................................
2. Adres

zamieszkania

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

telefon komórkowy dziecka podczas trwania wycieczki

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

3. Inne ważne informacje o dziecku niezbędne do zapewnienia prawidłowej opieki podczas trwania
wycieczki: ………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Wrażam zgodę na udział mojego dziecka w wycieczce w góry Hala Rysianka – Hala Lipowska – Hala
Boracza w dniu 26.08.2020r. Jednocześnie oświadczam, że stan zdrowia dziecka pozwala na uczestniczenie
w tego typu wycieczce. Zapoznałem/am się z REGULAMINEM WYCIECZKI W GÓRY organizowanej
przez Stowarzyszenie Młoda Alwernia w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się COVID 19 i
przyjmuję go do wiadomości i stosowania.

..............................................
(miejscowość, data)

…….............................................................
(czytelny podpis ojca lub matki lub opiekuna prawnego)

Wycieczka organizowana jest przez STOWARZYSZENIE MŁODA ALWERNIA i jest współfinansowana
przez GMINĘ ALWERNIA w ramach projektu "Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży
z terenu gminy Alwernia poza zajęciami szkolnymi w 2020 roku wraz z realizacją zajęć profilaktycznych
z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i narkomani"

OŚWIADCZENE 1
Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka ………………………………………………………………
w WYCIECZCE W GÓRY w dniu 26 sierpnia 2020r.
Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie, w celach związanych z organizacją, ubezpieczeniem
uczestników i udziałem w wycieczce danych osobowych mojego dziecka zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)
Wyrażam zgodę na: przetwarzanie i wykorzystywanie wizerunku mojego dziecka poprzez zamieszczanie zdjęć,
filmów na stronie internetowej Stowarzyszenia Młoda Alwernia, profilu facebookowym stowarzyszenia w ramach
organizacji i udziału w wycieczce, zamieszczanie zdjęć na tablicach informacyjnych, gazetkach, płytach CD, ich
publikację prasową, a także publikowanie nagrań radiowych i telewizyjnych i innych związanych z działalnością
Stowarzyszenia Młoda Alwernia, z udziałem mojego dziecka, a także w celach promocyjno-marketingowych
organizatorów zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. nr
80 poz. 904 z późn. zm.)
I. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich/mojego dziecka, zgodnie z Ustawą z
dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) przez upoważnione osoby ze
Stowarzyszenia Młoda Alwernia celem uczestnictwa w wycieczce. Jednocześnie oświadczam, że zgodnie z art. 13
ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie
ochrony danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zostałem/am*/ poinformowany/na*/, że:
1.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych i danych osobowych dziecka jest Stowarzyszenie
Młoda Alwernia,
2.
Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań związanych z organizowaniem
i przeprowadzeniem wycieczki oraz zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 10
maja 2018 r.
3.
Przekazane dane osobowe wykorzystane będą jedynie w zakresie niezbędnym do uczestnictwa
w wycieczce oraz promocji działalności stowarzyszenia na rzecz dzieci i młodzieży.
4.
Dane osobowe mogą zostać udostępnione tylko w celach związanych z organizacją wycieczki, promocją
wycieczki oraz promocją działalności na rzecz dzieci i młodzieży.
5.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z przepisami w/w Ustawy oraz aktów
wykonawczych.
6.
Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe dziecka nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
7.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, danych osobowych dziecka oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania.
8.
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie
danych
osobowych
Pani/Pana
dotyczących
narusza
przepisy
ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
9.
Pani/Pana dane osobowe, dane osobowe dziecka nie będą podlegały profilowaniu.
10.
Facebook jest podmiotem, który uzyska prawo do wykorzystania zdjęć opublikowanych na
portalu, lecz zdjęcia pozostają niezbywalną własnością umieszczających.
11.
Odbiorcami danych będą także instytucje upoważnione z mocy prawa.
II. Oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie wizerunku mojego dziecka dot. umieszczania
zdjęć i materiałów fotograficznych zawierających wizerunek mojego dziecka podczas wycieczki poprzez:
zwielokrotnienie, utrwalanie, kopiowanie, publiczne udostępnianie, udostępnianie w środkach masowego przekazu,
druki, ulotki reklamowe, foldery, wykorzystanie na stronach www.smalw.pl, oraz Facebook.

..............................................
(miejscowość, data)

..................................................................
(czytelny podpis ojca lub matki lub opiekuna prawnego)

OŚWIADCZENIE 2
Ja (Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) ………………………………………..……………..……………………………………………….
adres……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
nr. telefonu kontaktowego …. …………………………………………………………
w związku z udziałem w wycieczce w góry mojego dziecka ……………………………………………………………………………
organizowanej przez Stowarzyszenie Młoda Alwernia, oświadczam, że:
- w związku z wprowadzeniem na terenie RP stanu epidemii mam świadomość panujących zagrożeń epidemicznych oraz
faktu, że organizator imprezy turystycznej/wycieczki nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za konsekwencje
podania przeze mnie nieprawdziwych informacji i nierespektowania przez moje dziecko poniżej wskazanych zasad.
- nie występują u mojego dziecka infekcje oraz objawy chorobowe sugerujące chorobę zakaźną.
- w okresie 14 dni przez rozpoczęciem wycieczki, dziecko nie zamieszkiwało z osobą przebywającą na kwarantannie
i nie miało (według własnej wiedzy) kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie, nie jest objęte kwarantanną ani nadzorem
epidemiologicznym.
- zobowiązuję moje dziecko do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa w wycieczce organizowanej przez
Stowarzyszenie Młoda Alwernia, związanych z obowiązkiem używania maseczek, zachowaniem dystansu społecznego oraz
przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny.
W trakcie trwania wycieczki DZIECKO BĘDZIE PRZESTRZEGAŁO PONIŻSZYCH ZASAD:
- przy wsiadaniu do autokaru - stosowanie środków do dezynfekcji rąk,
- przy poruszaniu się pieszo - do zachowania tzw. dystansu społecznego, między osobami lub do zakrywania ust i nosa zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- przy poruszaniu się środkami transportu zbiorowego - do zakrywania ust i nosa,
- podczas postojów na ew. posiłki, toaletę np. na stacjach paliw, w lokalach gastronomicznych - do obowiązkowego zakrywania
ust i nosa, do czasu zajęcia przez dziecko miejsca, w którym będzie spożywany posiłek lub napoje,
- podczas zakupów dokonywanych w trakcie trwania wycieczki, do noszenia rękawiczek jednorazowych
lub stosowania środków do dezynfekcji rąk.

Pouczony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu karnego – oświadczam, że podane przeze mnie dane
są zgodne z prawdą.
Administratorem podanych dobrowolnie przeze mnie danych osobowych jest Stowarzyszenie Młoda Alwernia, które
administruje nimi zgodnie ze znaną mi Informacją dotycząca przetwarzania Danych Osobowych(RODO). Zgadzam się, na
przekazanie ich na ewentualne żądanie służb (m.in. sanitarnych, epidemiologicznych).

..............................................
(miejscowość, data nie wcześniejsza niż 25.08.2020)

..................................................................
(czytelny podpis ojca lub matki lub opiekuna prawnego)

REGULAMIN WYCIECZKI W GÓRY organizowanej przez Stowarzyszenie Młoda
Alwernia w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się COVID 19.
W związku z wprowadzeniem stanu epidemii na terytorium RP i zapobieganiem
rozprzestrzenianiu się COVID 19:
1. Każdy uczestnik wycieczki zobowiązany jest do przestrzegania poniższych zasad:
- przed wejściem do autokaru w miejscu zbiórki poddaniu się zmierzeniu
temperatury,
- przy wsiadaniu do autokaru - stosowania środków do dezynfekcji rąk,
- przy poruszaniu się: pieszo - do zachowania tzw. dystansu społecznego
między osobami lub do zakrywania ust i nosa
- przy poruszaniu się środkami transportu zbiorowego - do zakrywania ust i nosa,
- podczas postojów na ewentualne posiłki, toaletę np. na stacjach paliw, w lokalach
gastronomicznych - do obowiązkowego zakrywania ust i nosa do czasu zajęcia miejsca,
w którym będzie spożywany posiłek lub napoje
- podczas zakupów dokonywanych w trakcie trwania wycieczki, do noszenia rękawiczek
jednorazowych lub stosowania środków do dezynfekcji rąk
- podczas zwiedzania obiektów turystycznych do zastosowania się do wytycznych danego
obiektu.
2. W wycieczce nie mogą brać udziału:
- osoby chore na COVID 19, objęte kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym
oraz osoby z objawami sugerującymi chorobę zakaźną,
- osoby, które w okresie krótszym niż 14 dni przez rozpoczęciem wycieczki
zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub miały (według
własnej wiedzy) kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie.
3. Każdy uczestnik wycieczki jest zobligowany do przestrzegania zasad powyższego
regulaminu i złożenia w dniu wyjazdu wycieczki podpisanego przez rodzica / opiekuna
prawnego obowiązkowego oświadczenia zawartego w Zgodzie na udział w wycieczce
w góry. Odmowa podpisu oświadczenia będzie skutkowała wykluczeniem z uczestnictwa
w wycieczce.
4. W uzasadnionych przypadkach kierownik wycieczki może odmówić uczestnikowi prawa
udziału w wycieczce.
5. Osoby odprowadzające dziecko na zbiórkę są zdrowe, nie mają objawów infekcji lub
choroby zakaźnej, nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji
w warunkach domowych w okresie 14 dni przed rozpoczęciem wycieczki. Osoby
odprowadzające dziecko nie wchodzą do autokaru.
6. Należy zaopatrzyć uczestnika wycieczki w indywidualne osłony nosa i ust do użycia
podczas trwania wycieczki.
7. Dane osobowe zawarte w oświadczeniu będą zbierane i przetwarzane przez
Stowarzyszenie Młoda Alwernia zgodnie z Informacją dotyczącą Przetwarzania Danych
Osobowych.
Przyjmuję do wiadomości i stosowania
……………………………..
czytelny podpis uczestnika

………………………………..
czytelny podpis ojca lub matki lub opiekuna prawnego

REGULAMIN WYCIECZKI W GÓRY 26.08.2020r.

1. Za wycieczkę w góry, zwaną dalej wycieczką, uznaje się wyjazd dzieci, młodzieży oraz dorosłych
w dniu 26.08.2020r.
2. Regulamin dotyczy wszystkich uczestników wycieczki.
3. Wycieczka organizowana jest przez STOWARZYSZENIE MŁODA ALWERNIA i jest współfinansowana
przez GMINĘ ALWERNIA w ramach projektu "Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży
z terenu gminy Alwernia poza zajęciami szkolnymi w 2020 roku wraz z realizacją zajęć profilaktycznych
z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i narkomani"
4. Uczestnicy wycieczki mają obowiązek:
- zachowywać się kulturalnie w każdych okolicznościach, w duchu tolerancji i akceptacji zwyczajów
obowiązujących w miejscu pobytu,
- respektować polecenia kierownika wycieczki, oraz opiekunów,
- w przypadku jakichkolwiek problemów podczas trwania wycieczki zawiadamiać natychmiast kierownika
wycieczki, opiekunów.
- do punktualnego przybywania na miejsce zbiórek zgodnie z ustalonym harmonogramem wycieczki,
- zachowania porządku w podczas podróży i w każdym innym miejscu,
- czynnie uczestniczyć w działaniach w ramach realizacji wycieczki,
- bezwzględnego posłuszeństwa podczas trasy górskim szlakiem turystycznym oraz innych atrakcji podczas
wycieczki.
5. Niepełnoletnim uczestnikom wycieczki zabrania się samowolnego oddalania się od grupy podczas trwania
wycieczki.
6. Pełnoletni uczestnicy wycieczki ponoszą pełną materialną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone
podczas trwania wycieczki.
7. Rodzice/opiekunowie prawni niepełnoletniego uczestnika wycieczki ponoszą pełną materialną
odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez dziecko podczas trwania wycieczki.
Przyjmuję do wiadomości i stosowania

……………………………..
czytelny podpis uczestnika

………………………………..
czytelny podpis ojca lub matki lub opiekuna prawnego

