
 
 

KARTA ZGŁOSZENIA 
FERIE z NDK 2023 

 
ORGANIZATOR: NOWOGARDZKI DOM KULTURY, 72-200   Nowogard, Pl. Wolności 7  

I. DANE UCZESTNIKA 
1. Imię i nazwisko dziecka .............................................................................................................. 

2. Rok urodzenia ............................................................................................................................ 

3. Adres zamieszkania .................................................................................................................... 

nr telefonu komórkowego rodzica  .............................................. 

4. Adres rodziców (opiekunów) w czasie pobytu dziecka w placówce: 

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

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

 
Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w zajęciach wakacyjnych, organizowanych przez      
Nowogardzki Dom Kultury.  
 
W razie zagrożenia życia i zdrowia dziecka wyrażam zgodę na jego leczenie ambulatoryjne, 
szpitalne, zabiegi diagnostyczne:                                                            tak*            nie* 
 
Wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka do domu:    tak*           nie* 
 
 

......................................................    ........................................................ 
                miejscowość, data     czytelny podpis rodzica (opiekuna) 

II. INFORMACJE RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O STANIE ZDROWIA DZIECKA 
(np. choroby, alergie, przyjmowane leki, itd.) 

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

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

STWIERDZAM, ŻE PODAŁAM/EM WSZYSTKIE ZNANE MI INFORMACJE O DZIECKU, KTÓRE MOGĄ 
POMÓC W ZAPEWNIENIU WŁAŚCIWEJ OPIEKI W CZASIE POBYTU DZIECKA W NOWOGARDZKIM 
DOMU KULTURY.  
 
UZUPEŁNIENIE I PODPISANIE DEKLARACJI JEST RÓWNOZNACZNE Z AKCEPTACJĄ NINIEJSZEGO 
REGULAMINU PRZEZ RODZICÓW/OPIEKUNÓW. * 

 
 
......................................................                         ...................................................... 
      miejscowość, data                                                                              czytelny podpis rodzica (opiekuna) 

 

 
REGULAMIN 

ZAJĘĆ „FERIE  z NDK” 2023 
 

1. Regulamin Zajęć obowiązuje wszystkich uczestników.  

2. Zajęcia organizowana przez Nowogardzki Dom Kultury odbywają się w terminie 
od 13.02.2023 do 17.02.2023.  

3. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku, w godzinach 09:00 – 15:30. 

4. W Zajęciach mogą uczestniczyć dzieci w wieku od 6 do 9 lat. 

5. Rodzice/Opiekunowie przyprowadzają i odbierają dzieci z Nowogardzkiego Domu 
Kultury.  

6. Podczas pobytu dzieci mają zapewnioną opiekę instruktorską. 

7. Rodzice i opiekunowie mają obowiązek zgłoszenia odbioru dziecka z Zajęć w NDK 
u instruktora. Istnieje możliwość odebrania dziecka wcześniej lub przyprowadzenia 
później. Fakt ten należy ustalić z instruktorem osobiście. 

8. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu, rodzice/opiekunowie są 
zobowiązani zakreślić stosowny punkt w karcie zgłoszenia. 

9. Rezygnacja z części zajęć nie zwalnia z obowiązku wniesienia pełnej opłaty za 
turnus, nie uprawnia również do ubiegania się o zwrot kosztów. 

10. W razie niemożności uczestnictwa dziecka, w którymś z zajęć, NDK nie zapewnia 
odrębnej opieki nad dzieckiem. 

11. Prawa i obowiązki Uczestników: 
● prawo do twórczego wypoczynku, 
● prawo do uczestniczenia we wszystkich programowych zajęciach, 
● prawo do korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych 

do realizacji programu Zajęć, 
● prawo do uzyskania niezbędnej pomocy od instruktorów i opiekunów, 
● obowiązek podporządkowania się poleceniom instruktorów i opiekunów, 
● obowiązek przestrzegania ramowego harmonogramu dnia, 
● obowiązek brania czynnego udziału w programowych zajęciach,  
● obowiązek posiadania wcześniej ustalonego obuwia lub rzeczy niezbędnych  

do przeprowadzenia zajęć, 
● obowiązek postępowania zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami kultury i etyki, 
● obowiązek przestrzegania zasad higieny osobistej, dbania o dobrą atmosferę 

w grupie, 
● obowiązek szanowania rzeczy własnych i kolegów, 
● obowiązek przestrzegania ogólnych zasad BHP, 
● obowiązek natychmiastowego powiadomienia opiekuna lub instruktora 

o zaistniałych problemach i wypadkach. 

12. Za umyślne szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie odpowiedzialni 
są Rodzice/Opiekunowie. 

13. Samodzielne oddalenie się dziecka od opiekunów, niewykonywanie poleceń 
instruktorów, jak również nieprzestrzeganie regulaminu będzie skutkowało 
upomnieniem, a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w Zajęciach. 

14. Organizatorzy nie odpowiadają materialnie za rzeczy wartościowe przyniesione 
na zajęcia przez uczestników Zajęć. 

15. W związku z poniesionymi kosztami organizacyjnymi nie dokonujemy zwrotu opłaty 
za ferie. 

16. Uzupełnienie i podpisanie Karty zapisu dziecka jest równoznaczne z akceptacją 
niniejszego regulaminu przez Rodziców/Opiekunów. 
 



 
 

 

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
moich/mojego dziecka w celu/ach:  
a. związanych z wszelkimi niezbędnymi działaniami 
organizacyjnymi Zajęć „FERIE z NDK” 
b. wykorzystanie danych osobowych (wizerunku) na stronie 
internetowej i portalach społecznościowych organizatora. 

* Wyrażam zgodę na wysyłanie do mnie informacji związanych z 
wydarzeniami organizowanymi przez NDK w celu przesyłanie 
drogą elektroniczną newsettera. 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA 
Zgodnie z art. 13 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) (Dz. U. UE. L. 119.1 z 04.05.2016) 
informuję: 
 
Administratorem danych osobowych jest Nowogardzki Dom Kultury z siedzibą w Nowogardzie, 
ul. Plac Wolności 7, zarejestrowany w rejestrze samorządowych instytucji kultury Gminy 
Nowogard nr 1.1992, e-mail: sekretariat@ndk.pl . 
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować 
pod adresem mailowym: iod@nowogard.pl . 
Dane osobowe przetwarzane są w celu przyjęcia zgłoszenia, rozstrzygnięcia konkursu, 
wręczenia nagród, a także, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie wizerunku, w celu 
promocji konkursu i działań organizatora. 
W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej, dane osobowe nie będą 
udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Dane osobowe 
będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów 
przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. 
Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawia zgody przed jej cofnięciem. 
Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkowało 
niemożnością udziału w konkursie. 
 
* właściwe proszę oznaczyć 
 
Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna 

prawnego…………………………………………………………………………………………………. 
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