
Karta uczestnictwa w wakacyjnych zajęciach artystycznych 

w Gminnym Centrum Kultury w Kargowej 

 
w okresie obowiązywania obostrzeń w związku 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19: 

 od dnia 6 lipca 2020 r. do odwołania 

 
Imię i nazwisko uczestnika……………………………………………..……………………...………………. 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego (w przypadku osób niepełnoletnich)  

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

Adres zamieszkania………………………………………………………………………...…….…………..... 

Telefon kontaktowy uczestnika/ rodzica lub opiekuna prawnego (w przypadku osób niepełnoletnich) 

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

*Prosimy zaznaczyć (X) wybrane zajęcia:  

sekcja filmowo - kabaretowa 

sekcja Małego Majsterkowicza 

sekcja samoobrony dla dzieci 

sekcja plastyczna dla dzieci 

Ankieta wstępnej kwalifikacji 

Lp. PYTANIE ODPOWIEDŹ * 

1 Czy w okresie ostatnich 14 dni przebywał(a) Pan(i), 

dziecko/podopieczny/któryś z domowników, za granicą w rejonach 

transmisji koronawirusa? (lista krajów publikowana codziennie na stronie 

www.gis.gov.pl) 

TAK NIE 

2 Czy w okresie ostatnich 14 dni miał(a) Pan(i) kontakt z osobą, u której 

potwierdzono zakażenie wirusem SARS CoV-2? 

TAK NIE 

3 Czy w okresie ostatnich 14 dni miał(a) Pan(i) kontakt z osobą, która 

przebywała za granicą w rejonach transmisji koronawirusa? (lista krajów 

publikowana codziennie na stronie www.gis.gov.pl) 

TAK NIE 

4 Czy Pan(i), dziecko/podopieczny lub ktoś z Państwa domowników jest 

obecnie objęty nadzorem epidemiologicznym (kwarantanną)? 

TAK NIE 

5 Czy obecnie występują u Pana(i) lub któregoś z domowników objawy 

infekcji (gorączka, kaszel, katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła, inne 

nietypowe)? 

TAK NIE 

6 Czy obecnie lub w ostatnich dwóch tygodniach występują, występowały u 

Pana(i) ww. objawy lub u kogoś z domowników? 

TAK NIE 

       *Zaznaczyć właściwą odpowiedź kółkiem 



Regulamin wakacyjnej działalności Sekcji Artystycznych w okresie obowiązywania obostrzeń 

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19: 

od dnia 6 lipca 2020 r. do odwołania 

 

1. Każda osoba uczestnicząca w zajęciach artystycznych obowiązana jest do zapoznania 

się z niniejszym regulaminem, a także do przestrzegania przepisów BHP i PPOŻ. 

2.  Dodatkowe wakacyjne zajęcia artystyczne organizowane są przez Gminne Centrum Kultury 

w Kargowej. 

3. Zajęcia odbywają się w budynkach Gminnego Centrum Kultury w Kargowej: 

• budynku Ośrodka Kultury im. W. Blanke przy ul. Browarnej 7 w Kargowej. 

• sali gimnastycznej przy ul. Górnej 

• boisku Orlik przy ul. Górnej 

4.  W zajęciach może uczestniczyć: 

• w budynku Ośrodka Kultury im. W. Blanke przy ul. Browarnej 7 w Kargowej  

• - sala widowiskowa - maksymalnie 12 osób + 1 prowadzący 

• - sala nr 11 - maksymalnie 3 osoby + 1 prowadzący 

• - sala nr 14 - maksymalnie 3 osoby + 1 prowadzący 

• - sala nr 15 - maksymalnie 1 osoba + 1 prowadzący 

• - Piwnica artystyczna - maksymalnie 4 osoby + 1 prowadzący 

• - Loch Lecha - maksymalnie 4 osoby + 1 prowadzący 

• w sali gimnastycznej przy ul. Górnej - maksymalnie 24 osoby + 2 prowadzących. 

• na boisku Orlik przy ul. Górnej - maksymalnie 150 osób 

5. Osoby przebywające na obiektach mogą korzystać z jednego węzła sanitarnego WC, obowiązuje 

zakaz korzystania z szatni. 

6. Za rzeczy pozostawione w budynkach organizator nie odpowiada.  

7. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest pisemna akceptacja niniejszego regulaminu. 

8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa: 

 • korzystający z obiektów zobowiązani są wchodząc i wychodząc do dezynfekowania dłoni, 
korzystając z ogólnodostępnego dozownika płynów do dezynfekcji, 

 • podczas poruszania się w budynkach oraz zajęć artystycznych obowiązuje zachowanie 
bezpiecznego dystansu między uczestnikami – minimum 2 metry, 

 • na terenie obiektów obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa – nie dotyczy uczestników podczas 
zajęć, gdy zachowany zostanie dystans między uczestnikami – minimum 2 metry. 

9. Uczestnicy biorą udział w zajęciach na własną odpowiedzialność. 

10.  Zabrania się przychodzenia na zajęcia z jakimikolwiek oznakami chorobowymi między innymi: 

gorączką, katarem czy kaszlem. 

11. Korzystający z obiektów są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu, 

a w szczególności do poleceń pracowników GCK.  

12. W razie naruszenia powyższego regulaminu oraz pozostałych obostrzeń związanych 

z pandemią COVID 19 administrator ma prawo usunąć korzystającego lub całą grupę. 

13. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem porządkują pozostałe regulaminy Gminnego 

Centrum Kultury w Kargowej. 
 

Oświadczam, że zapoznałem/am się treścią regulaminu działalności sekcji artystycznych w Gminnym 

Centrum Kultury w Kargowej w okresie obowiązywania obostrzeń w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19: od dnia 15 czerwca 2020 r. do odwołania i akceptuję 

jego postanowienia. 
 

Oświadczam, że jestem świadomy(a) sytuacji epidemiologicznej i możliwości zakażenia wirusem 

SARS-CoV-2. W związku z powyższym deklaruję, że będę uczestniczył(a) w zajęciach na własne 

ryzyko i na własną odpowiedzialność za ewentualne negatywne skutki dla mojego zdrowia i życia 

spowodowane lub pozostające w związku z epidemią, zrzekając się wszelkich roszczeń wobec GCK 

Kargowa z tego tytułu.  



Zgodnie z art.6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zawiązku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), jako uczestnik/ rodzic lub opiekun prawny, wyrażam 
zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb udziału w zajęciach artystycznych a także 
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich/ dziecka danych wizerunkowych utrwalonych przez 
Organizatora do celów promocyjnych. 
 

Data i czytelny podpis uczestnika /rodzica lub opiekuna prawnego ………………………………………………… 
 

 

 

Ochrona danych osobowych - Klauzula informacyjna 
 

1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Gminne Centrum Kultury w Kargowej, 
z siedzibą w Kargowej przy ul. Browarnej 7, 66-120 Kargowa. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: 
patrycja.gorzelanna@wp.pl 

3. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit.  a Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: RODO). 

4. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez okres 14 dni od złożenia rezygnacji 
z zajęć artystycznych.  

5. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika będą podmioty uprawnione na podstawie 
przepisów prawa oraz upoważnieni pracownicy Gminnego Centrum Kultury w Kargowej, tylko 
w niezbędnym do tego celu oraz zakresie. 

6. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. 

7. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa – gdy uzna, że przetwarzanie 
danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady Europy. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym do uczestnictwa 
w zajęciach artystycznych. 

 


