
FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA WYCIECZKI W RAMACH WYJAZDÓW DO ZOO W CHORZOWIE 

ORAZ LEŚNEGO PARKU NIESPODZIANEK W USTRONIU W 2022 ROKU 

 

TYGODNIE WYCIECZEK 
(zaznacz termin wycieczek) 

I – USTROŃ: 18.08.2022 r. / ZOO: 22.08.2022 r.  □ 

II – USTROŃ: 25.08.2022 r. / ZOO: 29.08.2022 r.  □ 
 

DANE DZIECKA 

Imię i nazwisko  

Adres zamieszkania  

PESEL  

Numer telefonu  

 

DANE RODZICA / OPIEKUNA 

Imię i nazwisko  

Numer telefonu  

 

Zapoznałam/em się i akceptuję zasady dotyczące udziału mojego dziecka na wycieczkach w ramach 

wyjazdów letnich do ZOO w Chorzowie i LPN w Ustroniu w 2022 r. 

 

 
 

 

 

 

 

……………………………………………………………. 
Data i podpis rodzica/opiekuna 



Informacja o zasadach korzystania z wycieczek w ramach wyjazdów letnich do ZOO w Chorzowie 
i LPN w Ustroniu w 2022 r. 

1. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej UM w Bieruniu www.bierun.pl, 
pod numerem telefonu 32 708 09 26 lub w siedzibie UM Bieruń ul. Rynek 14, pok. B 309. 

2. Organizowane wyjazdy mają charakter trampingu i ich program może ulec zmianie w zależności 
od zaistniałej sytuacji, np.: pogoda.  

3. Prawo udziału w wyjazdach przysługuje osobom zamieszkałym w granicach administracyjnych 
Bierunia, w tym dzieciom uchodźców z Ukrainy. W wycieczkach uczestniczyć będą również dzieci 
z miasta partnerskiego Ostroga. 

4. Organizator zapewnia: przejazd autokarem, ubezpieczenie, bilety wstępu oraz opiekuna wyjazdu. 
5. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w wyjazdach tylko za zgodą przedstawicieli ustawowych 

lub opiekunów prawnych, na podstawie stosownego pisemnego oświadczenia. 
6. Osoby nie widniejące na liście uczestników nie zostaną wpuszczone do środka transportu 

podstawionego przez organizatora. 
7. Dokonanie zapisu jest równoznaczne z: 

- zawarciem umowy o uczestnictwo w wyjeździe dla dziecka,  
- zaakceptowaniem przez rodzica dziecka (uczestnika) treści niniejszej informacji, 
- oświadczeniem, że brak jest po stronie uczestnika przeciwskazań zdrowotnych do uczestnictwa 
w wyjeździe, jak również oświadczeniem o posiadaniu przez uczestnika dobrego stanu zdrowia,  
- wyrażeniem zgody przez opiekuna uczestnika na przetwarzanie danych osobowych przez 
Administratora Danych Osobowych na potrzeby związane z organizacją i przeprowadzeniem 
wyjazdów, zapoznaniem się z klauzulą informacyjną.  

8. Zapisy wyłącznie osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bieruniu ul. Rynek 14 pok. B 309 
w wyznaczonych godzinach pracy Urzędu. 

9. Przy zapisie należy podać nazwisko i imię dziecka oraz rodzica lub opiekuna prawnego, PESEL 
dziecka, adres, telefon kontaktowy do dziecka i rodzica lub opiekuna prawnego. 

10. Niniejsza informacja stanowi załącznik do zgłoszenia, którego stroną jest Organizator - gmina 
Bieruń oraz osobą zgłaszającą tj. przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka, 
definiowaną jako Uczestnik.  

11. Akceptacja informacji oznacza zgodę na warunki w niej zawarte. 
12. Zgłaszający wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku dziecka w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i ustawy 
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny - w materiałach prasowych, reklamowych 
i dokumentacyjnych, wytworzonych na potrzeby gminy Bieruń i BOSiR, związanych z szerzeniem 
kultury fizycznej i zdrowego trybu życia, a także promowania oferty organizatora w tym zakresie. 
Jednocześnie zgłaszający udziela nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku 
na następujących polach eksploatacji:  
- utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej 
formie,  
- wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,  
- zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,  
- publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także 
publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu 
i w czasie przez siebie wybranym,  
- zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach, ulotkach, 
broszurach, prezentacjach, bilbordach,  
- emisjach w przekazach telewizyjnych i radiowych,  
- udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom lub współorganizatorom egzemplarza lub 
kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora, oficjalnego 
partnera lub współorganizatora w kontekście jego udziału w organizacji wyjazdu,  
- w celach promocyjnych i statystycznych związanych z rozpowszechnianiem przy wykorzystaniu 
środków masowego przekazu, informacji o wyjeździe. 



 Administratorem Danych Osobowych jest Burmistrz Miasta Bierunia (43-150) ul. Rynek 14 dalej 
jako: Gmina. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem e-mail: 
iod@um.bierun.pl i/lub pocztą tradycyjną na adres Administratora z dopiskiem „IOD”. 

 Dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej organizacji przedsięwzięcia będącego 
przedmiotem informacji, zapewnienia bezpieczeństwa, czyli prawidłowej realizacji umowy, 
w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE. 

 Odbiorcami danych mogą być podmioty uprawnione do tego na mocy przepisów prawa oraz 
współdziałające z UM, z którymi została zawarta umowa powierzenia przetwarzania danych 
zgodnie z art. 28 Rozporządzenia 2016/679. 

 Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do rozliczenia imprezy i źródeł jej 
finansowania. 

 Zgłaszający ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych, sprostowania, 
ograniczenia przetwarzania (jeżeli żądanie to okaże się zasadne) oraz do wniesienia skargi do 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że dane przetwarzane są niezgodnie 
z obowiązującym prawem. 

 Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji umowy. Odmowa podania 
danych skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w wyjazdach. 

 

 

 

 

 
……………………………………………………………. 

Data i podpis rodzica/opiekuna 


