
 

Wyrażam zgodę na udział córki/syna ________________________ 

w wyjeździe organizowanym przez GOK Nowe Miasto do Śremu  

do Jump Space w dniu 19 stycznia 2022r. Wyjazd z GOK o godz. 

10.15 powrót ok. 15.00. opłata: bilet ze strefą sportową i przejazd 

razem 40zł. (wymagana odzież sportowa i skarpetki antypoślizgowe)  

Zgoda rodziców dla GOK-u i zgoda rodziców dla Jump Areny oraz opłata w dniu 

wyjazdu w autobusie. (w drodze powrotnej na życzenie  McDonald’s) 

Rezerwacja wejścia 11.00 do 13.00 

 

Oświadczenie: 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych 

na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych oraz 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 zbiorze danych osobowych 

prowadzonym przez Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Mieście nad Wartą 

dla celów związanych z działalnością statutową GOK-u 

2. Wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i osiągnięć dziecka (uczestnika zajęć i 

zorganizowanych wyjazdów) w Internecie, prasie i folderach informacyjnych.  

3. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/em, się z klauzulą informacyjną 

zamieszczoną na stronie internetowej GOK-u dot. przetwarzania danych 

osobowych w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych 

osobowych oraz prawie dostępu do treści udzielonych danych, prawie ich 

poprawiania oraz wycofania zgody. (art. 13 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku).  

         

         

   ……….……………………………………..

 data, podpis i tel. rodzica/opiekuna prawnego 

      

 

 

Wyrażam zgodę na udział córki/syna ________________________ 

w wyjeździe organizowanym przez GOK Nowe Miasto do Środy 

Wlkp. na lodowisko w dniu 18 stycznia 2022r.  Godzina wyjazdu 

9.30 powrót 12.30. opłata wraz z przejazdem 15 zł. dodatkowo 3zł. 

dla osób wypożyczających łyżwy. Rezerwacja wejścia na lodowisko 10.00-

12.00. 
Pozostałą kwotę przejazdu pokrywa GOK. 

Zgoda rodziców i opłaty w dniu wyjazdu w autobusie. 

 

Oświadczenie: 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych 

na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych oraz 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 zbiorze danych osobowych 

prowadzonym przez Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Mieście nad Wartą 

dla celów związanych z działalnością statutową GOK-u 

2. Wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i osiągnięć dziecka (uczestnika zajęć i 

zorganizowanych wyjazdów) w Internecie, prasie i folderach informacyjnych.  

3. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/em, się z klauzulą informacyjną 

zamieszczoną na stronie internetowej GOK-u dot. przetwarzania danych 

osobowych w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych 

osobowych oraz prawie dostępu do treści udzielonych danych, prawie ich 

poprawiania oraz wycofania zgody. (art. 13 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku).  

         

         

   ……….……………………………………..

 data, podpis i tel. rodzica/opiekuna prawnego 

 



 

Wyrażam zgodę na udział córki/syna ________________________ 

w wyjeździe organizowanym przez GOK Nowe Miasto na kręgle do 

Żerkowa w dniu 28 stycznia 2022r. Wyjazd o godz. 10.30 powrót 

ok. 12.30. Wymagane obuwie sportowe. 

Koszty przejazdu i wynajmu torów kręgielni i bilardów na 1 godz. 

pokrywa GOK. 

Zgoda rodziców w dniu wyjazdu w autobusie. 

 

Oświadczenie: 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych 

na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych oraz 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 zbiorze danych osobowych 

prowadzonym przez Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Mieście nad Wartą 

dla celów związanych z działalnością statutową GOK-u 

2. Wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i osiągnięć dziecka (uczestnika zajęć i 

zorganizowanych wyjazdów) w Internecie, prasie i folderach informacyjnych.  

3. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/em, się z klauzulą informacyjną 

zamieszczoną na stronie internetowej GOK-u dot. przetwarzania danych 

osobowych w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych 

osobowych oraz prawie dostępu do treści udzielonych danych, prawie ich 

poprawiania oraz wycofania zgody. (art. 13 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku).  

         

         

   ……….……………………………………..

 data, podpis i tel. Rodzica/Opiekuna prawnego 

 

 

 


