
KARTA ZGŁOSZENIA
NA ZAJĘCIA/WYCIECZKI WAKACYJNE

ORGANIZOWANE PRZEZ NIEMCZAŃSKI OŚRODEK KULTURY
W ROKU 2022

DANE OSOBOWE UCZESTNIKA ZAJĘĆ I RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH

Imię i nazwisko uczestnika:

Imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego:

PESEL uczestnika:

Adres zamieszkania uczestnika:

Wiek uczestnika:

Telefon kontaktowy rodzica/opiekuna 
prawnego:

Istotne informacje o stanie zdrowia uczestnika:

W razie konieczności skontaktowania się w 
sprawie uczestnika, należy zawiadomić (imię i 
nazwisko, nr tel.):

Rodzaj i data zajęć, na które uczestnik zostaje 
zgłoszony:

…………………………………………………………………………...

data i podpis rodzica / opiekuna prawnego

PROSIMY O CZYTELNE WYPEŁNIENIE KARTY DRUKOWANYMI LITERAMI

Kartę zgłoszenia należy złożyć w siedzibie Niemczańskiego Ośrodka Kultury, Rynek 32, 58-230 
Niemcza lub mailem na adres: nok@nok.niemcza.pl, najpóźniej na 3 dni przed planowanymi 
zajęciami.

Szczegóły zajęć / wycieczek można uzyskać w siedzibie Niemczańskiego Ośrodka Kultury lub pod 
numerem telefonu 663 344 041



HARMONOGRAM 
ZAJĘĆ/WYCIECZEK WAKACYJNYCH 

ORGANIZOWANYCH PRZEZ NIEMCZAŃSKI OŚRODEK KULTURY 
W ROKU 2022

data Nazwa i opis zajęć / wycieczek

4.08.2022

WAKACYJNE CZWARTKI Z NOK - plac zabaw i parking obok Baszty

Zajęcia  ruchowe  (różne  dyscypliny  sportowe  i  rekreacyjne),  małe  zamki
dmuchane, itp.

- TENIS NA GUMCE (do pierwszych 10 punktów),
- RZUTKI NA TRAWIE,
- RZUT KOŁEM (hula-hop),
- KRĘGLE,
- WĘDKOWANIE (na czas),

5.08.2022

6.08.2022

7.08.2022

8.08.2022 Wyjazd integracyjny do Polanicy-Zdroju do FunParku (zależnie od pogody)

9.08.2022
Wyjazd  do  Kopalni  Złota  w  Złotym  Stoku  +  Park  Linowy  SKALISKO
(zależnie od pogody)

10.08.2022

11.08.2022 WAKACYJNE CZWARTKI Z NOK - boiska przy szkole w Niemczy

12.08.2022
Wyjazd  do  Bielawy  -  Jezioro  Bielawskie  /  kompleks  basenów  na  OWW
Sudety (w zależności od pogody)

13.08.2022

14.08.2022

15.08.2022

16.08.2022
Zajęcia  plastyczne  w NOK -  „Pamiątka  z  Niemczy” -  zajęcia  artystyczne:
rysowanie / malowanie / ceramika

17.08.2022 Rajd rowerowy - „Bezpieczne Wakacje na rowerze”

Profilaktyka  w  temacie  przeciwdziałania  alkoholizmowi  i  narkomanii
w  gminie,  informacje  na  temat  bezpieczeństwa  w  ruchu  drogowym.
Akcje  we  współpracy  z  Komendą  Powiatową  Policji  w  Dzierżoniowie,
Posterunkiem Policji  w Niemczy  –  policjanci  pojadą  z  nami  na  rowerach,
zajmą się zabezpieczeniem przejazdów przez główne drogi  (głównie DK8).
Pracownicy  NOK  przygotują  i  wyposażą  miejsca  postoju  rowerzystów
w  Przerzeczynie-Zdroju  (Kościół  pw.  NMP Królowej  Polski  -  pogadanka



z  proboszczem  o  historii  obiektu  i  m.in.  epitafiach)  (woda,  soki),  punkt
widokowy w Piławie  Górnej  (Góra  Grzybowiec)  (woda,  soki),  oraz  punkt
widokowy  przy  „Dolinie  Tatarskiej”  (ognisko  z  kiełbaskami,  chleb,  woda,
soki).

Trasa o długości około 15 km z wieloma przerwami i postojami.

18.08.2022

WAKACYJNE CZWARTKI Z NOK - boiska przy szkole w Niemczy

Zajęcia  ruchowe  (różne  dyscypliny  sportowe  i  rekreacyjne),  małe  zamki
dmuchane, itp.

- PRZECIĄGANIE LINY,
- RZUTY LOTKAMI DO TARCZY,
- HOKEJ (drużynowo, do pierwszych 10 punktów),
- RZUTY KÓŁKAMI NA NOSEK,
-  RZUTY  KOSTKĄ  SZCZĘŚCIA  (możliwość  zdobycia  dodatkowych
punktów),

19.08.2022
Zajęcia Fotograficzne z NOK - „Aktywne wakacje ze smartfonem”
kartka z wakacji

20.08.2022

21.08.2022

22.08.2022

23.08.2022

„Niemcza  -  legendy,  mity  i  fakty”  -  piesza  po  Niemczy  z  przewodnikiem
i niespodziankami.

Podczas wycieczki uczestnicy wysłuchają ciekawych historii, mitów i legend
związanych z Niemczą, m.in. jej powstaniem. Będą mieli możliwość poznania
miejsca, które już znają z innej perspektywy. Poznają średniowieczną historię
Niemczańskiego  Grodu  ale  również  nowożytne  historie  związane  m.in.
z  działającymi  tutaj  przedsiębiorstwami.  Będą  mieli  możliwość  dotknąć
historii swojej okolicy.
Wydarzenie  w  części  współprowadzone  będzie  przez  dzielnicowych
z  Posterunku  z  Niemczy,  którzy  opowiedzą  o  bezpieczeństwie  podczas
wakacji,  poruszą  tematy  związane  z  przeciwdziałaniem  alkoholizmowi
i narkomanii, a także objaśnią zagrożenia płynące z internetu.

24.08.2022 Wycieczka do Arboretum Wojsławice – warsztaty zielarskie

25.08.2022 WAKACYJNE CZWARTKI Z NOK - boiska przy szkole w Niemczy (DZIEŃ
SPORTOWY)

Zajęcia  ruchowe  (różne  dyscypliny  sportowe  i  rekreacyjne),  małe  zamki
dmuchane, itp.

- SKOK W DAL,
- SPRINT NA 60 m
- RZUTY DO KOSZA,



- ZADANIA NA SIŁOWNI (na czas),
- SLALOM Z PIŁKĄ I STRZAŁY NA BRAMKĘ.

26.08.2022

Zajęcia plastyczne w NOK - „Pamiątka z Niemczy” - zajęcia artystyczne:
rysowanie / malowanie / ceramika

DYSKOTEKA NA KONIEC WAKACJI



ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Danych Osobowych jest Niemczański Ośrodek Kultury z siedzibą Rynek 32, 58-230
Niemcza. Tel. 74 837 61 14, e-mail: nok@nok.niemcza.pl.

• Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/danych osobowych mojego
podopiecznego,  w  związku  z  udziałem  w  zajęciach/wycieczkach  organizowanych  przez
Niemczański Ośrodek Kultury.

• Wyrażam  zgodę  na  umieszczenie  moich  zdjęć/zdjęć  mojego  podopiecznego  związanych
z organizowanymi zajęciami/wycieczkami na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy
Niemcza.

• Wyrażam  zgodę  na  umieszczenie  moich  zdjęć/zdjęć  mojego  podopiecznego
z zajęć/wycieczek,  na portalu społecznościowym Facebook którego administratorem jest
Niemczański Ośrodek Kultury i Urząd Miasta i Gminy Niemcza.

• Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  w  związku  z  działaniami
marketingowymi prowadzonymi przez Niemczański Ośrodek Kultury.

Ja  niżej  podpisana/y,  jako  opiekun  prawny  osoby  niepełnoletniej  …...........…..............……………..
……………………………………………...….,  dobrowolnie  oświadczam  i  przyjmuję  odpowiedzialność
za  wyrażone  zgody  dotyczące  przetwarzania  danych  osobowych  i  wizerunku  mojego
podopiecznego w związku  z  wyżej  wymienionymi  zajęciami/wycieczkami  organizowanymi  przez
Niemczański Ośrodek Kultury.

…………………………………………………………………………...

data i podpis rodzica / opiekuna prawnego

Informujemy,  że  dane  osobowe  będą  przechowywane  do  czasu  zakończenia  warsztatów.
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych oraz ich sprostowania.  Pani/Pana zgoda może
zostać cofnięta w dowolnym momencie. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do UODO jeżeli
uzna,  że przetwarzanie danych osobowych przez Niemczański  Ośrodek Kultury narusza przepisy
RODO.



Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 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 dyrektyw 95/46/WE, zwanego
dalej RODO informuję, iż: 

1. Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Niemczański  Ośrodek  Kultury,
Rynek 32, 58-230 Niemcza, adres e-mail: nok@nok.niemcza.pl, tel. 74 837 61 14.

2. W  sprawie  swoich  danych  osobowych  może  Pani/Pan  kontaktować  się  z  naszym
inspektorem Ochrony Danych, przesyłając e-mail na adres: iod2@synergiaconsulting.pl;

3. Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  będą  w  celu  informacyjnym  i  promocyjnym
dotyczącym wyłącznie zajęć/wycieczek organizowanych przez Niemczański Ośrodek Kultury;

4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione jedynie podmiotom upoważnionym
na podstawie przepisów prawa, lub podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę
powierzenia, jedynie w zakresie jakim jest to niezbędne do wykonania ww. celu;

5. Pani/Pana  dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  do  państwa  trzeciego/organizacji
międzynarodowej;

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia działań związanych
z  organizacją  zajęć/wycieczek  organizowanych  przez  Niemczański  Ośrodek  Kultury,
a następnie archiwizowane zgodnie z przepisami obowiązującego prawa;

7. Posiada  Pani/Pan  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  osobowych  oraz  prawo  ich
sprostowania,  usunięcia,  ograniczenia  przetwarzania,  prawo  do  przenoszenia  danych,
prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodność  z  prawem przetwarzania,  którego dokonano na podstawie  zgody przed jej
cofnięciem;

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem wykonania umowy. Jest Pani/
Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie
niemożliwość wykonania umowy.

10. Pani/Pan dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania. 

mailto:bark@togatus.pl


DEKLARACJA RODZICÓW

Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że:

• Zobowiązuję  się  do  przestrzegania  ogólnie  obowiązujących  przepisów  bezpieczeństwa
i  zasad  związanych  z  reżimem  sanitarnym,  a  przede  wszystkim:  przyprowadzanie
do  Niemczańskiego  Ośrodka  Kultury  wyłącznie  zdrowego  dziecka  (bez  kataru,  kaszlu,
gorączki),  oraz  natychmiastowego  odebrania  dziecka  z  placówki  w  razie  wystąpienia
jakichkolwiek  oznak  chorobowych  w  czasie  pobytu  w  placówce  oraz  na  zewnętrznych
zajęciach/wycieczkach organizowanych przez NOK.

• Przyjmuję do wiadomości i akceptuję, iż w chwili wystąpienia widocznych oznak choroby
u mojego dziecka, dziecko nie zostanie w danym dniu przyjęte do placówki i będzie mogło
do niej wrócić, po ustaniu wszelkich objawów chorobowych.

• Wyrażam  zgodę  na  pomiar  temperatury  ciała  termometrem  bezdotykowym  w  razie
zaobserwowania  u  dziecka  niepokojących  objawów  zdrowotnych  w  trakcie  pobytu
w  Niemczańskim  Ośrodku  Kultury  oraz  na  zewnętrznych  zajęciach/wycieczkach
organizowanych przez jednostkę.

…………………………………………………………………………...

data i podpis rodzica / opiekuna prawnego



UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA Z ZAJĘĆ/WYCIECZEK:

Upoważniam …………………………………………………………………………………………………………………………………..
                                                       (imię i nazwisko osoby upoważnionej; nr telefonu; stopień pokrewieństwa)

legitymującą/legitymującego się dowodem osobistym ……………………………………………………………………
         (seria i numer)

do odbioru mojego dziecka:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
      (imię i nazwisko dziecka)

…………………………………………………………………………...

data i podpis rodzica / opiekuna prawnego


