Mińsk Mazowiecki, 6.07.2020r.

OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany rodzic/opiekun prawny uczestnika obozu krajoznawczego w miejscowości Zakopane
organizowanego w terminie 19 lipca – 29 lipca 2020 r. przez Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe „Ścieżki
Nieskończoności” oświadczam, że zapoznałam/łem się z regulaminem uczestnika obowiązującym podczas
wypoczynku oraz zobowiązuję się do przyjazdu na miejsce pobytu w razie problemów zdrowotnych
i wychowawczych mojego dziecka / podopiecznego, zwłaszcza do niezwłocznego przyjazdu (do 12 godzin) i
odbioru dziecka / podopiecznego w przypadku wystąpienia u niego niepokojących objawów choroby
(podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności).
Jestem świadoma/-y, że Organizator pomimo wprowadzonych zasad sanitarnych i starań, związanych z ich
przestrzeganiem nie jest w stanie zabezpieczyć wszystkich potencjalnych sytuacji, tak by nie stanowiły
niebezpieczeństwa dla zdrowia i życia uczestników obozu oraz uniknięcia ryzyka, jakie wiąże się
z możliwością i niebezpieczeństwem zarażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.
W przekonaniu, że Organizator i kadra wypoczynku dołożyli należytej staranności przy organizacji
wypoczynku, wdrożeniu oraz zachowaniu wdrożonych zasad składających się na reżim sanitarny, nie będę
wnosić o odszkodowanie i/lub zadośćuczynienie w stosunku do Organizatora i/lub osób działających
w jego imieniu i na jego rzecz, w tym kadry wypoczynku, w związku z zarażeniem wirusem SARS-CoV-2
wywołującym chorobę COVID-19 w trakcie uczestnictwa w obozie. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury
ciała mojego dziecka/podopiecznego przy użyciu termometru bezdotykowego przez upoważnioną do tych
czynności osobę – członka kadry wypoczynku, przez cały czas trwania obozu, w ramach przeciwdziałania
zarażeniu wirusem SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19. Wyrażona przeze mnie zgoda jest
podyktowana procedurami bezpieczeństwa życia i zdrowia młodzieży oraz działaniem prewencyjnym
podjętym przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Ścieżki Nieskończoności” podczas pobytu na
wypoczynku.
Jestem świadoma/my, że Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wypoczynku w przypadku
odgórnych decyzji Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia lub Głównego Inspektora
Sanitarnego. W przypadku odwołania wypoczynku nastąpi zwrot wpłat uczestników w wysokości 90 %,
pozostała część (10%) pokryje poniesione przed wyjazdem, koszty organizacji wypoczynku.
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Mińsk Mazowiecki, 6.07.2020r.

OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany rodzic/opiekun prawny uczestnika obozu krajoznawczego w miejscowości Zakopane
organizowanego w terminie 19 lipca – 29 lipca 2020 r. przez Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe „Ścieżki
Nieskończoności” oświadczam, że zapoznałam/łem się z klauzulą informacyjną, dotyczącą przetwarzania
danych osobowych (zawartą w karcie kwalifikacyjnej obozu) i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych
osobowych moich i mojego dziecka / podopiecznego, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych,
w zakresie podanym w regulaminie obozu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do kwalifikacji
uczestnika obozu. Zostałem poinformowany o możliwości dostępu do swoich danych, możliwości ich
poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest
Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Ścieżki Nieskończoności, ul. Okrzei 7, 05-300 Mińsk Mazowiecki.
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OŚWIADCZENIE
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Ścieżki Nieskończoności
danych osobowych mojego dziecka / podopiecznego obejmujących jego wizerunek w celu prowadzenia
działalności edukacyjnej, informacyjnej i promocyjnej. Wykorzystanie danych osobowych dziecka /
podopiecznego, na które wyrażam zgodę, obejmuje rozpowszechnianie jego wizerunku utrwalonego
w obrazach, w tym obrazach ruchomych, wykonywanych w czasie i w związku z jego udziałem w obozie
krajoznawczo-wypoczynkowym organizowanym przez Stowarzyszenie w terminie 19 lipca – 29 lipca 2020r.,
w następujący sposób:







Zwielokrotnienie egzemplarzy utrwalenia wizerunku dowolną techniką, w tym techniką drukarską,
reprograficzną oraz techniką cyfrową;
Nieodpłatne wprowadzenie do obrotu egzemplarzy utrwalenia wizerunku;
Publiczne udostępnianie utrwalenia wizerunku w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i
w czasie przez siebie wybranym, w szczególności na stronach internetowych, na portalach społecznościowych,
w aplikacjach mobilnych;
Rozpowszechnianie utrwalenia wizerunku z wykorzystaniem poczty elektronicznej;
Publiczne wyświetlenie i odtworzenie utrwalenia wizerunku albo wystawienie egzemplarzy utrwalenia
wizerunku na widok publiczny.
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PROŚBA
Ja niżej podpisany rodzic/opiekun prawny uczestnika obozu krajoznawczego organizowanego w Zakopanem
w terminie 19 lipca – 29 lipca 2020 r. przez Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe „Ścieżki
Nieskończoności” zwracam się z prośbą o zapewnienie mojemu dziecku / podopiecznemu możliwości
uczestnictwa we Mszy Świętej w dniu 26 lipca 2020 roku.
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