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Regulamin wakacyjnej wycieczki z GCK 
8 sierpnia 2022 r. 

 

1. Organizator: Gminne Centrum Kultury im. Heleny Wielobyckiej w Mrozach. 
2. Miejsce wyjazdu: „Las Odkrywców” (www.lasodkrywcow.pl). 
3. Termin wyjazdu: poniedziałek 8 sierpnia 2022 r. 
4. Wiek uczestników: dzieci w wieku szkolnym (szkoła podstawowa) od 7 lat. 
5. Wycieczka objęta jest odpłatnością - koszt 60,00 zł od osoby. 
6. Płatności należy dokonać przelewem do czwartku 28 lipca 2022 r. na konto Gminnego 
Centrum Kultury w Mrozach: 
Bank Spółdzielczy w Siedlcach Oddział w Mrozach  
69 9227 0004 0000 1560 2000 0010 
W tytule wpisując imię i nazwisko uczestnika oraz dopisek wycieczka wraz z datą.  
Np. Anna Nowak, wycieczka 8.08.2022 r. 
7. Na wycieczkę obowiązują zapisy. Pierwszeństwo zapisu mają mieszkańcy gminy Mrozy.          
W przypadku wolnych miejsc udział w wycieczce mogą wziąć osoby spoza gminy. 
8. Zapisy prowadzone będą w dni powszednie w godzinach 8.00-16.00 telefonicznie                    
pod numerem 25 757 44 79. Rozpoczną się od czwartku 14 lipca 2022 r. Na wycieczkę 
obowiązuje limit miejsc. Po wyczerpaniu miejsc zapisy będą dokonywane na listę rezerwową. 
9. Po potwierdzeniu wolnego miejsca należy dostarczyć najpóźniej do czwartku 28 lipca 2022 r. 
do siedziby Organizatora własnoręcznie wypełnioną kartę zgłoszenia wraz z niezbędnymi 
zgodami. W godz. 8.00-16.00 istnieje możliwość pozostawienia dokumentów w biurze,                     
a w innych godzinach w skrzynce pocztowej znajdującej się przy wejściu do Gminnego Centrum 
Kultury w Mrozach od strony ul. Adama Mickiewicza. 
10. Organizator nie zgłasza uczestników wycieczki do ubezpieczenia. W przypadku braku 
posiadania przez dziecko ubezpieczenia NNW rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest             
do uregulowania tej kwestii we własnym zakresie. 
11. Uczestnik wycieczki zobowiązany jest do wykonywania poleceń pracowników GCK, kierowcy 
autokaru oraz pracowników Lasu Odkrywców. 
12. Warunkiem uczestnictwa w wycieczce jest akceptacja regulaminu oraz brak zaległości          
w opłatach na rzecz GCK przez uczestnika zajęć, jego rodzeństwo oraz opiekunów prawnych.     
W przypadku regulowania zaległych płatności w niedługim czasie (1 tydzień) poprzedzającym 
zapis wymagane jest dołączenie do zgłoszenia drukowanej formy potwierdzenia dokonania 
opłaty za zajęcia. 
13. Złożenie karty zgłoszenia jest równoznaczne z oświadczeniem, że stan zdrowia uczestnika 
pozwala na udział w wycieczce. 
14. Uczestnik niepełnoletni nie może sam przyjmować leków, a jeżeli jest taka konieczność        
w dniu wycieczki to powinien posiadać ze sobą dodatkową zgodę własnoręcznie podpisaną 
przez rodzica/opiekuna prawnego ze stosowną informacją. 
15. Za szkody lub zniszczenia wyrządzone przez niepełnoletniego uczestnika w czasie wycieczki 
odpowiada jego rodzic/opiekun prawny. 
16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez uczestnika bez 
opieki lub zagubione w czasie trwania wycieczki. 
17. Opiekunowie ze strony Organizatora odpowiadają za bezpieczeństwo uczestnika tylko          
w czasie trwania wycieczki w aktualnym miejscu przebywania grupy, nie ponoszą 
odpowiedzialności przed i po zakończeniu wycieczki oraz w przypadku samowolnego odłączenia 
się od grupy. 
18. Organizator nie zapewnia wyżywienia oraz picia. W trakcie pobytu przewidziany jest jeden 
posiłek - naleśniki z serem i musem malinowym oraz kompot. 
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19. W przypadku złych warunków pogodowych Organizator zastrzega sobie możliwość 
odwołania lub przełożenia wyjazdu. 
20. Nieobecność w dniu wycieczki zapisanego uczestnika bez wcześniejszego poinformowania 
Organizatora skutkuje brakiem możliwości udziału w dalszych wydarzeniach organizowanych 
przez GCK w trakcie wakacji 2022. 
21. Sprawy sporne oraz nieujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator. 

 
 
 

Program wakacyjnej wycieczki z GCK 
8 sierpnia 2022 r. 

 
➢ 8.15 - zbiórka uczestników przed GCK 

➢ ok. 8.30 - wyjazd 
➢ 10.00 - 14.30 - pobyt w „Lesie Odkrywców” 

W programie m.in: 
⚫ zwiedzanie z przewodnikiem; 

⚫ czas wolny - korzystanie z atrakcji; 
⚫ posiłek: naleśniki z serem i musem malinowym oraz kompot owocowy; 

⚫ możliwość dodatkowo płatnego skorzystania z restauracji/kawiarni oraz zakupu pamiątek; 
⚫ zgodnie z sugestiami pracowników „Lasu Odkrywców” prosimy o wygodny strój oraz użycie 

środka na kleszcze i komary oraz z uwagi na atrakcję „polana zabaw wodnych” może 
przydać się ręcznik oraz dodatkowe ubranie do przebrania po zabawie (ew. strój kąpielowy 

pod ubraniem) 
➢ 16.00 - powrót (w przypadku dobrej zabawy nie wykluczamy, że godzina może nieco ulec 

zmianie ;)) 
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KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA  
 WAKACYJNEJ WYCIECZKI Z GCK 

8 SIERPNIA 2022 r.  
 

(kartę zgłoszenia wypełnia rodzic/opiekun prawny uczestnika podając swoje dane kontaktowe) 
 
 

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

(imię i nazwisko uczestnika) 

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

(data urodzenia) 
 

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

(PESEL) 

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

(adres zamieszkania) 

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

(nr telefonu kontaktowego) 
 
  

 
 
Zapoznałam/em się z Regulaminem wakacyjnej wycieczki z GCK oraz jej programem i akceptuję 
ich postanowienia. 
 

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

data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika 

 
 

Oświadczenie o braku zaległości w płatnościach za zajęcia artystyczne 
 

Oświadczam, że ja, moje dziecko oraz najbliżsi członkowie rodziny* nie posiadamy zaległości  

w płatnościach za zajęcia artystyczne w Gminnym Centrum Kultury im. Heleny Wielobyckiej  

w Mrozach z poprzednich okresów zajęć. 

*w przypadku zapisu dzieci i młodzieży przez najbliższych członków rodziny należy rozumieć rodziców    

i rodzeństwo 

 

…………………………..…………………...................................................  
data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika 

 
 

Oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym udział w wycieczce 
 

Oświadczam, że  stan zdrowia mojego dziecka pozwala na udział w wycieczce organizowanej przez 

Gminne Centrum Kultury w Mrozach dnia 8 sierpnia 2022 r. 

 

…………………………..…………………...................................................  
data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika 
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Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika  
wakacyjnej wycieczki z GCK dnia 8 sierpnia 2022 r. 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celu i w zakresie niezbędnym 
do udziału w wakacyjnej wycieczce z GCK dnia 8 sierpnia 2022 r. organizowanej przez Gminne 
Centrum Kultury im. Heleny Wielobyckiej w Mrozach 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 
119, s. 1. Dane wykorzystywane będą do celów organizacji i promocji zajęć artystycznych przez 
organizatora (w związku z tym mogą zostać umieszczone na stronie internetowej, portalach 
społecznościowych oraz w materiałach drukowanych ww. podmiotu). Niniejsza zgoda jest dobrowolna 
i może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 

  
…………………………..…………………...................................................  
data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika 

 

Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku uczestnika  
wakacyjnej wycieczki z GCK dnia 8 sierpnia 2022 r. 

 
W związku z uczestnictwem w wakacyjnej wycieczce z GCK dnia 8 sierpnia 2022 r. organizowanej przez 
Gminne Centrum Kultury im. Heleny Wielobyckiej w Mrozach wyrażam zgodę na rozpowszechnianie 
wizerunku mojego dziecka oraz na bezpłatne wykorzystywanie ww. nagrań i fotografii wizerunku 
mojego dziecka przez organizatora zajęć w celach promocyjnych w publikacjach na stronie 
internetowej oraz wydawnictwach i materiałach promocyjnych, zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia    
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880).  

 
 

 …………………………..…………………...................................................  
data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika 

 

Zgody dotyczące prac plastycznych i rękodzielniczych powstałych w czasie  
wakacyjnej wycieczki z GCK dnia 8 sierpnia 2022 r. 

 
Wyrażam zgodę na nieodpłatne przekazanie autorskich praw majątkowych na rzecz Gminnego 
Centrum Kultury w Mrozach na czas nieokreślony i z możliwością wykorzystania na dowolnych polach 
eksploatacji znanych obecnie, w tym w szczególności: 
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy 
utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 
2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie  
do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 
3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w punkcie 2 - publiczne 
wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby 
każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 
 

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

data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika 


