Załącznik Nr 1
DEKLARACJA UDZIAŁU UCZNIA W ZAJĘCIACH ORGANIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU ,,JEŻDŻĘ Z GŁOWĄ’’ W 2021 r.
Ja niżej podpisany/a ………………………………………………..……………………. zamieszkały/a ………………………………………………..
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna)
(adres zamieszkania)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
tel. …………………………………………………….………………………….. deklaruję chęć i wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego syna/córki :
…………………………………………………………………...…………….…… PESEL ………………………….…………………………………..
(imię i nazwisko)
( PESEL)
w zajęciach nauki jazdy na nartach/ snowboardzie projekt „Jeżdżę z głową” w okresie od: 13.02.2021r. do 31.12.2021r. (cztery wyjazdy w 4 soboty
lub niedziele:13, 20, 27, 28 luty lub 21 luty, 6, 7 marzec./wyjazdy są uzależnione od warunków/) na wyciągu narciarskim Spytkowice, 34-745
Spytkowice 135, tel.: 18 268 89 20.
Oświadczam, że mój syn/córka spełnia warunki udziału w projekcie, tj.:
- zgłasza chęć nauki jazdy na nartach lub /snowboardzie pod warunkiem zgłoszenia się dziesięciu osób/,
- jest uczniem szkoły podstawowej,
W przypadku przyjęcia mojego syna/córki do zajęć realizowanych w ramach Projektu, zobowiązuję się do tego, że będzie on/ona systematycznie
uczestniczyć w zajęciach.
Deklaruję dobrowolną wpłatę w wysokości 100,00 zł.
Oświadczam, że stan zdrowia dziecka jest mi znany i że moje dziecko jest zdrowe i nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w w/w zajęciach.
………….…………………………………………….
………………………………………………………………………………
(miejscowość, data)
( czytelny podpis rodzica/opiekuna)
DO UCZESTNICTWA W PROGRAMIE „JEŻDŻĘ Z GŁOWĄ” UPRAWNIONE SĄ WYŁĄCZNIE OSOBY Z ZAREJESTROWANEJ LISTY
UCZESTNIKÓW/ nie ma zastępstw/.
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU „Jeżdżę z Głową” 2021r. O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH
OSOBOWYCH
W związku z przystąpieniem do projektu „JEŻDŻĘ Z GŁOWĄ” współfinansowanego ze środków Województwa Małopolskiego wyrażam zgodę na
przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka:
……………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko)

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celu
realizacji
zadań
Gminy
Jerzmanowice
–
Przeginia,
32-048 Jerzmanowice, ul. Rajska 22. Celem przetwarzania danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko, rok urodzenia, PESEL, adres zamieszkania, dyscyplina sportu jest udział w projekcie
„Jeżdżę z Głową”.
Podanie danych jest dobrowolne, ale ich brak uniemożliwia udział dziecka w zajęciach.
Administratorem zebranych danych osobowych jest Gmina Jerzmanowice-Przeginia.
Dane osobowe mojego dziecka będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji projektu „JEŻDŻĘ Z GŁOWĄ”, ewaluacji,
kontroli, monitoringu i sprawozdawczości.
Wyrażam zgodę:
1. na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka oraz na bezpłatne wykorzystanie i upublicznienie tego wizerunku i danych mojego dziecka na potrzeby budowania pozytywnego wizerunku
Administratora w przestrzeni publicznej i w mediach, poprzez umieszczenie zdjęć i filmów w przestrzeni publicznej. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo ani
terytorialnie. Czas przetwarzania określa się do momentu wycofania zgody;
2. na używanie, obróbkę, powielanie i wielokrotne rozpowszechnianie materiałów fotograficznych i filmowych zawierających wizerunek i wypowiedzi dziecka, jakąkolwiek techniką, na
wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej lub dźwiękowej) wyłącznie na potrzeby budowania pozytywnego wizerunku Administratora w przestrzeni publicznej i
w mediach, niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, ani terytorialnie. Czas przetwarzania określa się do momentu wycofania zgody [Zgoda rodziców (opiekunów
prawnych) na udział dziecka we współzawodnictwie; zgoda na publikacje wizerunku, klauzula informacyjna];
3. aby wizerunek mojego dziecka mógł być użyty w różnego rodzaju formach elektronicznego i poligraficznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami
innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagranie filmowe i dźwiękowe z udziałem mojego dziecka mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane
do innych materiałów powstających na potrzeby wydarzenia bez obowiązku akceptacji produktu końcowego. Zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności plakaty, ulotki,
billboardy, inne drukowane materiały promocyjne, relacje i spoty telewizyjne, radiowe, materiały prasowe, rozpowszechnianie w sieciach telefonii komórkowej oraz w Internecie. Czas
przetwarzania określa się do momentu wycofania zgody.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Niniejsze zezwolenie na rozpowszechnienie wizerunku, nie uprawnia do przekazania tej zgody na osobę trzecią lub jakąkolwiek firmę czy instytucję, za wyjątkiem podmiotów zaangażowanych
w realizacji „Projektu”.
Klauzula Informacyjna
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana dziecka danych osobowych jest: Gmina Jerzmanowice-Przeginia, 32-048 Jerzmanowice, ul. Rajska 22,
2) Pani/Pana dziecka dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań Gminy Jerzmanowice-Przeginia na podstawie Art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
4) odbiorcami Pani/Pana dziecka danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie regulaminów oraz przepisów prawa,
5) Pani/Pana dziecka dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do treści danych dziecka oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia
danych dziecka, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dziecka,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować odmową udziału ucznia
imprezach organizowanych przez Gminę Jerzmanowice-Przeginia,
8) Pani/Pana dziecka dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

…..............................................................................................................................................................................................................
Data i podpis rodzica lub opiekuna prawnego dziecka

Deklarację złożyć wraz z opłatą do 11.02.2021r. w SEKRETARIACIE SZKOŁY
VERTE (wydrukować dwustronnie !!! i podpisać)

REGULAMIN WYCIECZKI NARCIARSKIEJ
1. Do autokaru wsiadamy i zajmujemy miejsca według kolejności ustalonej przez nauczyciela.
2. W autokarze nie spożywamy pokarmów mogących zanieczyścić jego wnętrze.
3. Podczas jazdy nie wstajemy z foteli, nie zmieniamy miejsc, słuchamy objaśnień przewodnika lub
nauczyciela.
4. Wszelkie niedyspozycje związane z jazdą zgłaszamy niezwłocznie nauczycielowi.
5. Chodzimy zwartą grupą. Nie oddalamy się od grupy, chyba , że nauczyciel pozwala poruszać się
indywidualnie, każdorazową chęć oddalenia się od grupy zgłaszamy nauczycielowi.
6. Bezwzględnie przestrzegamy regulaminów obowiązujących w miejscach, w których się znajdujemy.
7. Na miejsca zbiórek przychodzimy zawsze punktualnie.
8. Odpowiedzialność materialną za wszelkie zniszczenia ponosi osoba, która je spowodowała.
OBOWIĄZUJE BEZWZGLĘDNY ZAKAZ POSIADANIA I PALENIA PAPIEROSÓW ORAZ
POSIADANIA I SPOŻYWANIA WYROBÓW ALKOHOLOWYCH LUB INNYCH ŚRODKÓW
ODURZAJĄCYCH !
KODEKS NARCIARSKI
1. Wzgląd na inne osoby. Każdy narciarz powinien zachować się w taki sposób, aby nie stwarzać
niebezpieczeństwa dla innej osoby i nie powodować żadnej szkody.
2. Panowanie nad szybkością. Narciarz może zjeżdżać z szybkością stosowną do swoich umiejętności, rodzaju
i stanu trasy oraz pogody.
3.Wybór kierunku jazdy. Znajdujący się na stoku narciarz, który za względu na lepszą widoczność z góry,
dysponuje większą możliwością wyboru trasy jazdy, musi wybrać taki tor jazdy aby uniknąć wszelkiej
możliwości zderzenia z narciarzem znajdującym się poniżej na stoku.
4. Wyprzedzanie. Wyprzedzanie może następować zarówno po stronie dostokowej jak i odstokowej, po stronie
prawej lub lewej, lecz w takiej odległości, która pozwoli uniknąć potrącenia wyprzedzanego.
5. Przejazd i krzyżowanie torów jazdy. Narciarz, który przystępuje do zjazdu na trasie lub pólku narciarskim,
powinien sprawdzić, patrząc w górę i w dół, czy nie spowoduje niebezpieczeństwa dla siebie i innych. To samo
obowiązuje go przy każdym ruszaniu z miejsca lub po chwilowym zatrzymaniu.
6. Zatrzymanie się. Tylko w razie absolutnej konieczności, narciarz może zatrzymać się na trasie zjazdu,
zwłaszcza w miejscach zwężeń i miejscach o ograniczonej widoczności. Po ewentualnym upadku, narciarz
winien usunąć się z toru jazdy tak szybko, jak jest to możliwe.
7. Podchodzenie. Narciarz powinien podchodzić tylko poboczem trasy, a w przypadku złej widoczności
powinien zejść zupełnie z trasy. To samo zachowanie obowiązuje narciarzy, którzy pieszo schodzą w dół
8. Stosowanie się do znaków narciarskich. Każdy narciarz winien stosować się do znaków narciarskich,
ustawionych na trasach.
9. Wypadki. W razie powstania wypadku, każdy kto znajdzie się w pobliżu, powinien udzielić poszkodowanym
pomocy.
10. Stwierdzenie tożsamości. Każda osoba zamieszana w wypadek, lub będąca jego świadkiem, jest
zobowiązana podać swoje dane osobowe.
EKWIPUNEK:
- sprawne narty + wiązania bezpiecznikowe/snowboard , buty narciarskie/snowboardowe, kijki narciarskie,
gogle oraz kask narciarski – (nie dotyczy uczestników wypożyczających komplet sprzętu narciarskiego),
rękawiczki narciarskie, czapka, kurtka i spodnie narciarskie, DOBRY HUMOR!
Zapoznałem się z regulamin wycieczki narciarskiej, kodeksem narciarskim, ekwipunkiem.

….............................................................................................................................................................................................................................................
Data i podpis rodzica lub opiekuna prawnego dziecka
/PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU/

