
KARTA UCZESTNIKA ZIMA Z KULTURĄ 2023 
DOMU KULTURY „STOKROTKA” 

 

1. NAZWISKO I IMIĘ ……………………………………………............................................... 

2. ADRES........................................................................................................................................ 

3. DATA I MIEJSCE URODZENIA ………………………………............................................. 

4. KONTAKT Z RODZICAMI TELEFON …………………………………............................... 

5. INFORMACJA O ZDROWIU DZIECKA (ograniczenia ruchowe, choroba lokomocyjna)  

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

6. ZAJĘCIA NA KTÓRE ZAPISANE JEST DZIECKO (DATA / NAZWA ZAJĘĆ) 

TYDZIEŃ I 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TYDZIEŃ II 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. Wyrażam / nie wyrażam zgody na samodzielny powrót dziecka do domu. 
 

 
                                                                                     ……………………………………. 
                                                                                      Data i podpis rodziców/opiekunów  

 



WAŻNE INFORMACJE 

 Oświadczam, że podałem/am wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą pomóc w zapew-
nieniu właściwej opieki w czasie jego pobytu. Zgadzamy się na uczestnictwo dziecka w wyjściach i 
wycieczkach organizowanych w ramach akcji Zima z Kulturą 2023. 

 Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez admini-
stratora danych: Dom Kultury Stokrotka z siedzibą w Poznaniu, ul. Cyniowa 11, 60-175 Poznań, będąc 
w pełni świadoma/y, iż dane te zostaną wykorzystane na cele realizacji Małych Form Wypoczynku 
Lato z Kulturą 2021, w ramach działań statutowych DK Stokrotka, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.).  

 Wyrażam zgodę na opublikowanie zdjęć z udziałem mojego dziecka na stronie internetowej Domu 
Kultury Stokrotka, na stronie Facebook Domu Kultury Stokrotka, w materiałach promujących akcję 
Zima z Kulturą 2023. 

 Oświadczenie o stanie zdrowia dziecka 
 Do DK Stokrotka należy przyprowadzać dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych. 
 Do DK Stokrotka nie można przyprowadzać dziecka, jeżeli w ciągu ostatnich 5 dni któryś z 

domowników był chory na Covid-19.  
 
 

REGULAMIN AKCJI ZIMA Z KULTURĄ 2023 
DOMU KULTURY „STOKROTKA”  

 
1. Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników Akcji Zima z Kulturą 2023  
2. Uczestnik zobowiązany jest do zabrania legitymacji szkolnej na wycieczki i wyjazdy. 
3. Uczestnicy zobowiązani są stosować się do wszystkich poleceń wychowawców 
4. Istnieje możliwość odebrania uczestnika wcześniej. Fakt ten należy ustalić wcześniej z wychowawcą 

osobiście lub telefonicznie. 
5. Uczestnika odbiera rodzic lub osoba upoważniona przez rodzica. 
6. Podczas zajęć zabrania się samowolnego opuszczania terenu Domu Kultury „Stokrotka”. Wszystkie 

wyjścia poza teren ośrodka odbywają się w sposób zorganizowany i pod opieką instruktorów.  
7. Uczestnik zobowiązany jest stosować się do regulaminu obowiązującego w Domu Kultury „Stokrotka”  

i innych instytucjach, w których przebywa wraz z grupą. 
8. Zabrania się działań zagrażających bezpieczeństwu, zdrowiu, mieniu własnemu i innych uczestników. 
9. Organizatorzy nie zwracają pieniędzy za opłacone wyjazdy w których dziecko nie wzięło udziału. 

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę bądź uszkodzenie rzeczy osobistych uczestników, 
w tym przedmiotów wartościowych takich jak: zegarki, telefony komórkowe, aparaty fotograficzne, 
biżuteria itp. Powyższe przedmioty można każdorazowo zdeponować u wychowawców. 

11. Rodzice lub opiekunowie prawni są odpowiedzialni materialnie za umyślne szkody wyrządzone przez 
swoje dzieci. 

12. Regulamin COVID-19 
 do DK Stokrotka należy przyprowadzać dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych. 
 do DK Stokrotka nie można przyprowadzać dziecka, jeżeli w ciągu ostatnich 5 dni któryś z do-

mowników był chory na Covid-19.  
 przed uczestnictwem w zajęciach rodzice/opiekunowie są zobowiązani przypomnieć dziecku 

podstawowe zasady higieny.  
14. Do obowiązków rodzica należy wyjaśnienie dziecku, że w przypadku jakiegokolwiek złego samopoczu-

cia ma on: 
 niezwłocznie powiadomić instruktora prowadzącego dane zajęcia.  
 instruktor zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o zaistniałej sytuacji Dyrektora 

Domu Kultury „Stokrotka”.  
 w dalszej kolejności powiadomić należy rodzica/opiekuna prawnego dziecka. 

 
 
 

                                                                                     ……………………………………. 
                                                                                      Data i podpis rodziców/opiekunów  


