Karta uczestnika Ferii w Ośrodku Kultury w Rytlu
Ferie w Ośrodku Kultury w Rytlu

Nazwa zajęć
Termin zajęć

29.01- 2.02.2018r.

Miejsce zajęć

Ośrodek Kultury w Rytlu
ul. Ks. A. Kowalkowskiego 11
89-642 Rytel
Tel.: 52 398 52 46

Uczestnik
Adres zamieszkania
uczestnika
Rodzice/opiekunowie
prawni
(dot. osób nieletnich)
Adres
rodzica/opiekuna
(jeśli inny niż
uczestnika)
Uwagi dla
prowadzącego
zajęcia

Imię:

Nazwisko:

Kod pocztowy:

Miejscowość, ulica, nr domu i lokalu:

wiek:
pesel:

Imię i nazwisko matki:
lub
Imię i nazwisko ojca:
lub
Imię i nazwisko opiekuna:
Kod pocztowy:

Telefon matki:
Telefon ojca:
Telefon opiekuna:

Miejscowość, ulica, nr domu i lokalu:

Oświadczenie
Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na udział mojego/j syna/córki*
…………………………………………………………………………………………………………………...
w feriach zimowych biorę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka w trakcie pobytu w
Ośrodku Kultury w Rytlu przed godziną rozpoczęcia i po zakończeniu zajęć.
Jednocześnie informuję, że przeczytałem regulamin wycieczek i omówiłem go z dzieckiem.
Wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie i publikowanie mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka
(w formie fotograficznej i filmowej) przez Ośrodek Kultury w Rytlu, zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. 2006 nr 90, poz. 631 ze zm.). Jednocześnie
oświadczam, że moja zgoda dotyczy fotografii i materiału filmowego przedstawiających mój
wizerunek/wizerunek mojego dziecka, dokumentując wszelkie formy zajęć oraz imprez organizowanych
przez Ośrodek Kultury w Rytlu oraz, że rozpowszechnianie przez Ośrodek Kultury w Rytlu mojego
wizerunku/wizerunku mojego dziecka w formie fotografii i materiału filmowego może być realizowane bez
ograniczeń czasowych za pośrednictwem dowolnego medium.

wyrażam zgodę

nie wyrażam zgody *

…………………………………………………..
Data i czytelny podpis rodziców(opiekunów)
*

niepotrzebne skreślić

REGULAMIN WYCIECZKI

1. Wszyscy uczestnicy wycieczki zobowiązują się do przestrzegania wszystkich poleceń wydanych przez
kierownika i opiekunów wycieczki.
2. Zabrania się samowolnego oddalania się od wycieczki, bez zgody opiekunów wycieczki.
3. Uczestnik zobowiązany jest do punktualnego zgłaszania się na miejsce zbiórki.
4. Miejsca w autokarze wyznaczają opiekunowie wycieczki.
5. Wszyscy uczestnicy wycieczki zobowiązują się do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów BHP w
czasie trwania wycieczki.
6. W czasie jazdy nie wolno przemieszczać się po autokarze ani podróżować w pozycji stojącej.
7. Nie wolno wyrzucać jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu ani w jego obrębie.
8. W czasie postoju nie wolno wchodzić na jezdnię oraz przechodzić na drugą stronę jezdni.
9. Po skończonym postoju należy zająć wyznaczone miejsce w autokarze.
10. W czasie pieszych wędrówek i zwiedzania nie wolno oddalać się od grupy tylko maszerować w niej
zwartym szykiem zgodnie z przepisami ruchu drogowego.
11. Zabrania się wychodzenia przed przewodnika prowadzącego grupę.
12. W czasie zwiedzania obiektów, należy przestrzegać wszelkich regulaminów danych obiektów.
13. W czasie zwiedzania obiektów z przewodnikiem, należy bezwzględnie przestrzegać wszelkich poleceń
przewodnika.
14. W trakcie wycieczki zabrania się, palenia tytoniu, spożywania alkoholu, napojów energetyzujących i
innych używek.
15. O wszelkich nieprawidłowościach zauważonych w czasie wycieczki należy natychmiast informować
opiekunów wycieczki.
16. W przypadku jakichkolwiek objawów chorobowych należy natychmiast zawiadomić opiekunów
wycieczki.
17. Uczestnik wycieczki powinien dbać o bezpieczeństwo swoje i innych uczestników
18. Uczestnik nie powinien zabierać drogiego sprzętu elektronicznego ani rzeczy wartościowych.
19. Każdy uczestnik odpowiedzialny jest za swój bagaż.
20. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za szkody świadomie wyrządzone przez niego podczas podróży i w
czasie pobytu na wycieczce.
21. Każdy uczestnik ma obowiązek pozostawienia autokaru w idealnym porządku.
22. Nieprzestrzeganie powyższego regulaminu może spowodować odesłanie uczestnika do domu na koszt
rodziców i pod ich opieką.
Niniejszy regulamin został omówiony i przedstawiony oraz wręczony wszystkim uczestnikom wycieczek
w trakcie Ferii Zimowych organizowanych przez OK w Rytlu.
Rodzice, uczestników ferii są zobligowani do omówienia z dziećmi powyższego regulaminu i przypomnienie
podopiecznym podstawowych zasad savoir vivre.
Uczestnicy zaakceptowali powyższy regulamin i zobowiązali się do jego przestrzegania.

