
ZGODY 
 
 

1. Zgodnie z art. 81 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.:  

Dz. U. z  2006 nr 90, poz. 631 ze zm.) oświadczam, że wyrażam zgodę / nie wyrażam 

zgody* na nieodpłatne umieszczanie zdjęć i filmów zawierających wizerunek mojego 

dziecka…...…………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                             (imię i nazwisko dziecka) 

zarejestrowanych podczas zajęć półkolonii organizowanych przez Stowarzyszenie 

Ratajskie Centrum Kultury w mediach, w szczególności w: Internecie, prasie, telewizji. 

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wizerunek mojego dziecka będzie 

wykorzystywany w związku z promocją i informacją o półkoloniach  2021 oraz promocją 

działalności Ratajskiego Centrum Kultury. 

 

 

2. Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na samodzielny powrót do domu mojego 

dziecka z placówki, w której odbywają się półkolonie  - Szkoły Podstawowej nr 6  

im. Hipolita Cegielskiego z Oddziałami Integracyjnymi (os. Rusa 56, 61-245 Poznań),  

w okresie 11-15 stycznia 2021 r. po zakończeniu zajęć półkolonijnych o godz. ……………...   

                                                                                                                                                             
                                                                                                                                               
 

3. Dziecko po zakończeniu zajęć półkolonijnych będzie odbierane z placówki, w której 

odbywają się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze - Szkole Podstawowej nr 6 im. Hipolita 

Cegielskiego z Oddziałami Integracyjnymi (os. Rusa 56, 61-245 Poznań) w ramach 

Ratajskich półkolonii „Zima 2021” w okresie 11-15 stycznia 2021 r. 

przez……………………………………………………………………………………............................................. 

                                          (imię i nazwisko osoby odbierającej) 

 
 
4. W razie zagrożenia życia lub zdrowia mojego dziecka 
.............................................................................................................................................. 
                                                         (imię i nazwisko dziecka) 

wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na wezwanie karetki pogotowia, przewiezienie 

dziecka do szpitala i udzielenie pierwszej pomocy. 

 

 

 

5. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Procedurą bezpieczeństwa w okresie epidemii 

COVID-19 obowiązującą na terenie obiektów Ratajskiego Centrum Kultury podczas 

organizowanych przez Ratajskie Centrum Kultury półkolonii. 

______________________________________________________________________ 

 

6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym 

Oświadczeniu przez Stowarzyszenie Ratajskie Centrum Kultury na potrzeby niezbędne 

do przeprowadzenia Ratajskich półkolonii „Zima 2021” oraz zapewnienia 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestnika półkolonii zgodnie  

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych i w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE. 

 

…………………………………………….…                            ……….……….….…………….…………………………                     
          (miejscowość, data)                                 (podpis rodziców lub opiekunów prawnych) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 


