
OŚWIADCZENIA I REGULAMINY DOTYCZĄCE ZIMOWISKA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W BRENNEJ 
W TERMINIE 22-27 STYCZNIA 2022r.

OŚWIADCZENIE 1

Wyrażam zgodę na wyjazd i udział w ZIMOWISKU  mojego dziecka

 …………………………………………………………….  .  Wyrażam  zgodę  na  uczestnictwo  mojego  dziecka  
w wycieczkach pieszych i autokarowych, zajęciach edukacyjnych, spacerach, kuligu, kąpielach w basenie, aquaparku, zjazdach na
sankach i  innym sprzęcie  zjazdowym  oraz  udział  w imprezach  i  innych formach zajęć  i  wyjść organizowanych w ramach
wypoczynku. 
Wyrażam  zgodę  na:  przetwarzanie  i  wykorzystywanie  wizerunku  mojego  dziecka  poprzez  zamieszczanie  zdjęć,  filmów  
na stronie internetowej Stowarzyszenia Młoda Alwernia i Samorządowego Ośrodka Kultury w Alwerni,  profilu facebookowym stowarzyszenia 
i ośrodka kultury w ramach organizacji i udziału w zimowisku, 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  i  Samorządowego  Ośrodka  Kultury  w  Alwerni,  
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. 
I.  Oświadczam,  że  wyrażam zgodę  na  przetwarzanie  i  wykorzystywanie  w celach  związanych  z  organizacją  zimowiska,  ubezpieczeniem
uczestników,  działalnością  organizatorów  zimowiska  danych  osobowych  moich/mojego  dziecka,  zgodnie  
z Rozporządzeniem 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) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych  przez upoważnionych pracowników 
i osoby z Samorządowego Ośrodka Kultury w Alwerni oraz Stowarzyszenia Młoda Alwernia celem uczestnictwa we wszystkich zajęciach,
wycieczkach w ramach zimowiska. Jednocześnie oświadczam, że zgodnie z art. 13 RODO zostałem/am*/ poinformowany/na*/, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych i danych osobowych dziecka jest Stowarzyszenie Młoda Alwernia -organizator główny

zimowiska i Samorządowy Ośrodek Kultury – organizator wspomagający, 
2. Samorządowy Ośrodek Kultury w Alwerni wyznacza Inspektora Ochrony Danych Osobowych w osobie Beaty Kucharczyk  – adres

kontaktowy e-mail iod@sokalwernia.home.pl  w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.
3. Dane  osobowe  przetwarzane  będą  na  podstawie   art.  6  ust.1  lit  a  RODO  w  celu  realizacji  zadań  związanych  

z organizacją zimowiska oraz zgodnie z RODO.
4. Przekazane  dane  osobowe  wykorzystane  będą  jedynie  w  zakresie  niezbędnym  do  uczestnictwa  w  zimowisku  oraz  promocji

działalności na rzecz dzieci i młodzieży.
5. Dane osobowe mogą zostać udostępnione tylko w celach związanych z organizacją zimowiska dla dzieci i młodzieży oraz promocją

działalności na rzecz dzieci i młodzieży.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z przepisami w/w Ustawy oraz aktów wykonawczych.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych 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.

9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy RODO.

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
11.  Facebook jest podmiotem, który uzyska prawo do wykorzystania zdjęć opublikowanych na portalu, lecz zdjęcia pozostają niezbywalną

własnością umieszczających. 
12.          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 zimowiska poprzez: zwielokrotnienie, utrwalania, kopiowanie,
publiczne  udostępnianie,  udostępnianie  w  środkach  masowego  przekazu,  druki,  ulotki  reklamowe,  foldery,  wykorzystanie  na  stronach
www.smalw.pl,  www.sok.alwernia.pl,  oraz Facebook. 
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem warunków uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Samorządowy Ośrodek Kultury
w Alwerni  oraz Stowarzyszenie  Młoda Alwernia  oraz innymi regulaminami dostępnymi na stronie  internetowej  Samorządowego Ośrodka
Kultury www.sok.alwernia.pl oraz Stowarzyszenia Młoda Alwernia www.smalw.pl, akceptuję ich treść i przyjmuję do wiadomości i stosowania.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Wypoczynku oraz z Dodatkowymi Warunkami Uczestnictwa w  warsztatach i akceptuję ich
treść. 
III. Jako Rodzic/Opiekun Prawny ponoszę pełną odpowiedzialność materialną w przypadku gdy dziecko umyślnie dokona zniszczeń, uszkodzeń
(spowodowanych  przez  niewłaściwe  użytkowanie  niezgodne  z  przeznaczeniem  oraz  postępowanie  niezgodne  z  regulaminem)  mienia
Samorządowego Ośrodka Kultury, Stowarzyszenia Młoda Alwernia oraz mienia obiektu, instytucji,  w których dziecko przebywa w ramach
organizowanego zimowiska.

     
..............................................                             ..................................................................              

           (miejscowość, data)                                                                                                (czytelny podpis ojca lub matki lub opiekuna prawnego)

http://www.smalw.pl/
http://www.smalw.pl/
http://www.sok.alwernia.pl/
mailto:iod@sokalwernia.home.pl


OŚWIADCZENIE 2

Ja  (Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)       …………………..……………..………………………………………………. 

adres ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

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

w związku z udziałem mojego dziecka ………………………………………………………….……….. w zimowisku
organizowanym przez Stowarzyszenie Młoda Alwernia – organizatora głównego i  Samorządowy Ośrodek 
Kultury w Alwerni – organizatora wspomagającego, oświadczam, że:

-   mam świadomość   panujących  zagrożeń  epidemicznych  oraz  faktu,  że  organizator  warsztatów  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  10  dni  przez  rozpoczęciem  wyjazdu,  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  zimowisku,  wyjazdach
organizowanych   przez  Stowarzyszenie  Młoda  Alwernia  i  Samorządowy  Ośrodek  Kultury  w  Alwerni   i  związanych
z obowiązkiem używania maseczek, zachowaniem dystansu  społecznego oraz  przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny.
W trakcie trwania zimowiska oraz podróży  DZIECKO  BĘDZIE  PRZESTRZEGAŁO  PONIŻSZYCH  ZASAD:
-  stosowanie środków do dezynfekcji rąk,
-  do  zachowania  tzw.  dystansu  społecznego,  między  osobami,  do  zakrywania  ust  i  nosa  –  zgodnie  
    z obowiązującymi  przepisami,
-  podczas  zimowiska,  zajęć,  posiłków  i  przebywania  w  budynku,  stosowanie  się  do  poleceń  opiekunów,   
    instruktorów oraz obsługi ośrodka z zakresu przepisów bezpieczeństwa.
Jeżeli  od  momentu  podpisania  oświadczenia  do  momentu  wyjazdu  dziecka  podane  dane  uległy  zmianie,  zobowiązuje  się
poinformować niezwłocznie o tym fakcie organizatora  wyjazdu.  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  
i  Samorządowy Ośrodek Kultury, które administrują 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)                                                                                                                          (czytelny podpis ojca lub matki lub opiekuna prawnego)  

REGULAMIN ZIMOWISKA organizowanego przez Stowarzyszenie Młoda Alwernia i Samorządowy Ośrodek Kultury 
w Alwerni w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się COVID 19.

1. Każdy uczestnik warsztatów zobowiązany jest do przestrzegania poniższych zasad:
 - stosowania środków do dezynfekcji rąk,
-  do zachowania tzw. dystansu społecznego  między osobami i do zakrywania ust i nosa zgodnie z obowiązującymi przepisami 
-  podczas warsztatów, zajęć, posiłków i przebywania w środkach transportu, budynkach, basenach stosowania się do poleceń 
opiekunów, instruktorów oraz do  wytycznych obsługi ośrodka z zakresu przepisów bezpieczeństwa i do wytycznych  danego 
obiektu.
2. W zimowisku 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 10 dni przez rozpoczęciem zimowiska zamieszkiwały z osobą przebywającą na 
kwarantannie lub miały (według własnej wiedzy) kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie. 
3. Każdy uczestnik zimowiska jest zobligowany do przestrzegania zasad powyższego regulaminu i złożenia najpóźniej w dniu 
wyjazdu podpisanego przez rodzica / opiekuna prawnego obowiązkowego oświadczenia zawartego w Zgodzie na udział 
w zimowisku.     
4. W uzasadnionych przypadkach kierownik zimowiska może odmówić uczestnikowi  prawa udziału w zimowisku.
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 10 dni przed rozpoczęciem zimowiska.  
Osoby odprowadzające dziecko nie wchodzą do autokaru.
6. Należy zaopatrzyć uczestnika zimowiska w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas trwania zimowiska.
7. Dane osobowe zawarte w oświadczeniu będą zbierane i przetwarzane przez Stowarzyszenie Młoda Alwernia i Samorządowy 
Ośrodek Kultury i zgodnie z Informacją dotyczącą Przetwarzania Danych Osobowych.
    Przyjmuję do wiadomości i stosowania.

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



REGULAMIN OGÓLNY ZIMOWISKA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY - BRENNA 2022
Organizator główny:                 

1. Regulamin dotyczy wszystkich uczestników zimowiska.

2. Regulamin  obowiązuje  od  chwili  oddania  dziecka  pod  opiekę  wychowawców do  zakończenia  zimowiska  tj.  przejęcia  dziecka  przez  rodziców,

opiekunów prawnych.

3. W razie odwiedzin podczas trwania zimowiska, uczestnik może opuścić placówkę wypoczynku tylko pod opieką rodzica lub prawnego opiekuna.

4. Po powrocie z zimowiska dziecko przejmuje tylko i wyłącznie rodzic lub opiekun prawny po złożeniu podpisu potwierdzającego odbiór dziecka.

5. Uczestnicy zimowiska mają obowiązek:

- wykonywać polecenia kadry opiekuńczo-wychowawczej

- zachować porządek na terenie placówki, podczas podróży i w każdym innym miejscu

- dbać o higienę osobistą

- przestrzegać zasad bezpieczeństwa w myśl regulaminu i zasad ustalonych przez  kadrę opiekuńczą

- bezwzględnego posłuszeństwa podczas kąpieli w basenie, wycieczek, gier i zabaw  sportowych, zjazdów na sankach i  innym sprzęcie zjazdowym,

oraz  podczas innych atrakcji na zimowisku 

Uczestnikom zimowiska zabrania się:

- samowolnego opuszczania terenu placówki wypoczynku, oddalania się od grupy podczas wszelkich wyjść,

- palenia tytoniu, picia alkoholu, używania innych środków odurzających,

- zjazdów na sankach i innym sprzęcie zjazdowym w sposób zagrażający własnemu bezpieczeństwu  oraz  bezpieczeństwu innych użytkowników

stoku, górki.

- zażywania samodzielnie leków bez wiedzy kadry opiekuńczo-wychowawczej,

- przechowywania w salach produktów żywnościowych łatwo psujących się,

- palenia ognisk bez nadzoru wychowawcy,

- zabaw z ostrymi narzędziami oraz używania ognia,

- biegania po korytarzach, siadania na parapetach, wychylania się przez okna,

- samodzielnego naprawiania instalacji elektrycznej, wodnej itp.

- niszczenia mebli / sprzętu sportowego, audio-video (za zniszczenia dokonane z winy  uczestnika  udokumentowane protokołem odpowiadają

rodzice, opiekunowie prawni),

- używania wulgarnych słów i zwrotów,

- pożyczania i używania cudzej własności bez zgody właściciela,

- używania telefonów komórkowych oraz sprzętu rejestrującego w celach  ośmieszania i  publikacji  filmów oraz  zapisów cyfrowych. Kierownik

zimowiska,  wychowawca  ma  prawo  w  dowolnym  momencie  skonfiskować  telefon  lub    inne   urządzenie  rejestrujące   w  celu  sprawdzenia

zawartości.

6. Uczestnik zimowiska ma prawo:

- uczestniczyć we wszystkich imprezach organizowanych podczas trwania zimowiska,

- korzystać z całości sprzętu przeznaczonego do użytku uczestnika,

- brać czynny udział w organizacji życia zimowiska,

- zgłaszać wszelkie nieprawidłowości,

- otrzymywać nagrody i dyplomy za aktywny udział w wypoczynku,

7. W przypadku naruszania regulaminu kierownik zimowiska może wyciągnąć konsekwencje dyscyplinarne w stosunku do uczestnika od 

pozbawienia go możliwości uczestnictwa 

w niektórych imprezach do powiadomienia szkoły i rodziców o nagannym zachowaniu. Przy dalszym rażącym naruszaniu regulaminu, uczestnik 

wypoczynku może być wydalony 

z zimowiska na koszt rodziców, opiekunów bez zwrotu pieniędzy za niewykorzystane osobodni, świadczenia.

8. Drogi Rodzicu! Po godzinie 18:00 nie wykonujemy połączeń telefonicznych do uczestników zimowiska.  Zalecany telefoniczny kontakt 

z uczestnikami w przerwie po śniadaniu oraz 



po obiedzie. W porze nocnej telefony komórkowe uczestników będą zdeponowane u wychowawców. Po godzinie 18:00 oraz w innych ważnych 

sprawach,  dostępne są nr telefonów ośrodka, wychowawców oraz kierownika zimowiska całodobowo. 

     

      DODATKOWE WARUNKI UCZESTNICTWA W ZIMOWISKU
1. Uczestnik zimowiska zobowiązany jest czynnie uczestniczyć we wszystkich imprezach organizowanych przez kadrę opiekuńczo-wychowawczą.

2. Uczestnik  zobowiązany jest bezwzględnie stosować się do regulaminu zimowiska, regulaminu ośrodka, innych regulaminów podczas trwania 

zimowiska  oraz do poleceń kierownika zimowiska i wychowawców.

3. Uczestnik powinien zabrać ze sobą niezbędny ekwipunek (ciepłe ubrania, obuwie, przybory toaletowe i inne uwzględnione w liście rzeczy do 

zabrania).

4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności materialnej za sprzęt audio-video, rzeczy wartościowe, biżuterię, telefony komórkowe oraz pieniądze 

nie oddane w depozyt wychowawcy.

5. W przypadku: spożywania alkoholu lub  przebywania pod jego wpływem, spożywania innych środków odurzających lub  przebywania pod ich 

wpływem lub poważnego naruszenia regulaminu zimowiska, uczestnik zostanie wydalony z zimowiska na koszt własny (rodziców, opiekunów) bez 

możliwości zwrotów pieniędzy z tytułu nie wykorzystanych świadczeń. 

6.  Rodzice/opiekunowie ponoszą materialną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez dziecko podczas trwania zimowiska.

7.  Rezygnacja z imprezy po jej rozpoczęciu, skrócenie pobytu lub niewykorzystanie części świadczeń nie upoważnia organizatora do zwrotu 

jakichkolwiek kosztów.

8. Za wyrządzone przez dziecko szkody w ośrodku lub innych miejscach podczas trwania zimowiska, rodzic, opiekun prawny dziecka odpowiada 

finansowo. Zapłata za powstałe szkody następuje w formie gotówkowej lub na rachunek bankowy Organizatora Wypoczynku na podstawie 

protokołu.

           Przyjąłem/Przyjęłam do wiadomości i stosowania.

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

czytelny podpis uczestnika                                                                                 czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

OŚWIADCZENIE 3

STWIERDZAM, ŻE PODAŁAM (EM) WSZYSTKIE ZNANE MI INFORMACJE O MOIM DZIECKU 

………………………………………………………………………………..……. (imię i nazwisko uczestnika), 
KTÓRE MOGĄ POMÓC W ZAPEWNIENIU WŁAŚCIWEJ OPIEKI W CZASIE TRWANIA 
WYPOCZYNKU I PODRÓŻY. 
W razie zagrożenia zdrowia lub życia dziecka, zgadzam się na jego leczenie, leczenie szpitalne,
zabiegi diagnostyczne  i operacyjne.  
Wyrażam zgodę na podanie dziecku leków wg oddzielnie załączonej i podpisanej przeze mnie 
specyfikacji i instrukcji podawania leków.

INNE WAŻNE INFORMACJE, UWAGI oraz szczególne zalecenia:
………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

       (miejscowość, data)                                                                             (czytelny podpis ojca, matki lub opiekuna prawneg
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