
ZGŁOSZENIE   (DEKLARACJA) 
 
 
    Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z s. w Kruszynie od wielu lat zajmuje się rekrutacją dzieci na kolonie letnie.  

Jeżeli sytuacja epidemiczna i przepisy prawa to umożliwią również w tym roku chcemy przeprowadzić nabór na kolonie letnie dla 

dzieci z Gminy Bolesławiec.  Dzieci wyjadą nad morze, na 10-dniowe turnusy. Odpłatność rodzica w 2022 roku to kwota 900,00 zł 

za osobę.  Tegoroczne trzy turnusy odbędą się w Mrzeżynie, w ośrodku „Bryza”.  

Zeskanowaną deklarację (lub jej dobre zdjęcie) należy odesłać elektronicznie na adres gokiskatarzyna@wp.pl z dopiskiem  

w temacie – kolonie 2022 - w terminie do dnia 18 lutego 2022 r.  

 
................................................................................................................................................................................................................ 
                                     (imię i nazwisko rodzica lub opiekuna dziecka, adres zamieszkania, telefon kontaktowy) 

 

Zgłaszam chęć wysłania mojego dziecka ............................................................................................................................................. 

                                                                                          (imię i nazwisko, adres zameldowania na pobyt stały) 

data urodzenia. ..................................... uczęszczającego do szkoły  ……………………………….…………………...…………… 

na kolonie letnie organizowane w 2022 roku przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie,  

w miejscowości Mrzeżyno nad Morzem Bałtyckim.  

    I turnus - 27.06.2022 r. - 06.07.2022 r.  *    

  II turnus - 06.07.2022 r. - 15.07.2022 r.   *    

 III turnus – 15.07.2022 r. – 24.07.2022 r. *   

*proszę o podkreślenie preferowanego turnusu 

 

 

 

 

 

 

 

.............................................................                                        ……….................................................................... 
     (miejscowość, data)                                                                           (czytelny podpis rodzica lub opiekuna dziecka)  
 
Deklaracja nie jest kartą uczestnictwa w kolonii i służy oszacowaniu ilości chętnych. W przypadku  
większej ilości zgłoszeń odbędzie się losowanie, o którym powiadomimy na naszej stronie internetowej. 
  
 
KLAUZULA INFORMACYJNA 
Zgodnie z art. 13 ogólnego 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 swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  95/46/WE (4.5.2016 
L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, iż: 
 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z s. w Kruszynie, ul. Kasztanowa 1B,  
59-700 Bolesławiec. 

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: iodo@amt24.biz 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu złożenia deklaracji uczestnictwa dziecka w kolonii organizowanej przez GOKiS  

w Bolesławcu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane 1 rok.  
5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa 

oraz na podstawie zawartych przez Administratora umów powierzenia. 
6) Podanie danych jest dobrowolne, posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści danych, poprawienia ich oraz żądania ich usunięcia, jak 

również wycofania powyższej zgody w dowolnym momencie. 
7) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa Trzeciego. 
8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
 
 

 

 

Uczestnikami kolonii mogą być mieszkańcy gminy (wiejskiej) Bolesławiec z roczników 2007-2012 

zameldowani na POBYT STAŁY oraz inne dzieci z wymienionych roczników, uczęszczające do szkół 

podstawowych w Gminie Bolesławiec. 

 


