
ZGŁOSZENIE NA WYCIECZKI 

 
Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojej córki/syna:  

 
………………………………………………………………………………………………………………… 

imię i nazwisko dziecka 

 
………………………………………………………………………………………………………………… 

rok urodzenia dziecka 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 
PESEL dziecka ( w celu realizacji umowy ubezpieczenia grupowego) 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego dziecka 

 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
miejsce zamieszkania 

 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
telefon kontaktowy do rodziców/opiekunów prawnych dziecka 

 

…………………………………………………………………………………………………………..………. 
e-mail 

 

 w wycieczkach organizowanych przez Kobierzycki Ośrodek Kultury w ramach „Akcji lato” 
I Tydzień 

  05.07.2021r. : Wyjazd do Kudowy Zdrój ( Bolesława Chrobrego 43A, 57-350 ) * 

  06.07.2021r.: Wyjazd do Nowej Rudy ( Kopalnia węgla Kamiennego) * 

  07.07.2021r. : Wyjazd do Milicza ( Stawy Milickie SA Ruda Sułowska 20 56-300 Milicz )* 

  08.07.2021r. : Wyjazd do Chorzowa ( wesołe miasteczko )* 

  09.07,2021r. : Wyjazd do Krasiejowa ( Park dinozaurów )* 
II Tydzień 

  12.07.2021r. : Wyjazd do Kudowy Zdrój ( Bolesława Chrobrego 43A, 57-350 )* 

  13.07.2021r.: Wyjazd do Nowej Rudy ( Kopalnia węgla Kamiennego)* 

  14.07.2021r. : Wyjazd do Milicza ( Stawy Milickie SA Ruda Sułowska 20 56-300 Milicz )* 

  15.07.2021r. : Wyjazd do Chorzowa ( wesołe miasteczko )* 

  16.07,2021r. : Wyjazd do Krasiejowa ( Park dinozaurów )* 
III Tydzień 

  19.07.2021r. : Wyjazd do Kudowy Zdrój ( Bolesława Chrobrego 43A, 57-350 ) * 

  20.07.2021r.: Wyjazd do Nowej Rudy ( Kopalnia węgla Kamiennego)* 

  21.07.2021r. : Wyjazd do Milicza ( Stawy Milickie SA Ruda Sułowska 20 56-300 Milicz )* 

  22.07.2021r. : Wyjazd do Chorzowa ( wesołe miasteczko )* 

  23.07,2021r. : Wyjazd do Krasiejowa ( Park dinozaurów )* 
 

 

 
 



 
 
 

I. Organizatorzy wycieczek zapewniają: opiekę merytoryczną i wychowawczą, zorganizowane zajęcia 
warsztatowe, przejazd autokarem oraz obiad/ognisko z pieczeniem kiełbasek. 

II. Każdy uczestnik wykupuje 5 wycieczek organizowanych w ramach jednego tygodnia, całkowity koszt 5 
wycieczek wynosi odpowiednio 200 zł (dwieście złotych) 

III. Wycieczki zorganizowane są dla dzieci w wieku 7-12 lat 
IV. Osoby zainteresowane wyjazdami dokonują zapisu w siedzibie organizatora: ul. Ludowa 7 55-040 Kobierzyce 

pokój nr 16, II p. 
V. Zapisy będą odbywały się od dnia: 14.06.2021 r. do dnia: 16. 06. 2021r. w godz.10.00 –18.00. 

VI. Rodzic/opiekun prawny może na miejscu wypełnić Zgłoszenie na wycieczkę lub pobrać je wraz załącznikami ze 
strony internetowej www.kultura-kobierzyce.pl 

VII. W przypadku rezygnacji uczestnika dokonana wpłata nie podlega zwrotowi. 
VIII. Opłaty należy dokonywać przelewem na rachunek bankowy KOK w  Banku Spółdzielczym w Kobierzycach nr 

konta: 209575 0004 0000 0316 2000 0010 z określeniem na dowodzie wpłaty:  imię i nazwisko uczestnika oraz 
dopisek WYCIECZKI TYDZIEŃ (I,II lub III), najpóźniej 3 dni po wypełnieniu i podpisaniu formularza zgłoszenia  

IX. Jeżeli rodzic bądź opiekun prawny nie dokona opłaty w wyznaczonym terminie będzie to jednoznaczne z 
rezygnacją dziecka w wycieczkach i zostanie ono automatycznie wykreślone z listy uczestników , zaś jego 
miejsce zajmie dziecko z listy rezerwowej. 

X. Za dzień zapłaty liczony jest dzień uznania rachunku KOK w Kobierzycach 
 

 

W dniu wycieczki należy złożyć oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do 
udziału w wycieczce. 
Prosimy o zaopatrzenie dzieci w plecak wodę/napój oraz kanapki na drogę podczas 
wycieczki dzieciom organizujemy jeden posiłek w ramach obiadu.  
 
 
 

UWAGA ! 
Przypominamy o konieczności wyposażenia uczestnika wycieczki w maseczkę ochronną 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 1 Regulamin wycieczki 
Załącznik nr 2 Program wycieczek 
Załącznik nr 3 Oświadczenie o odbiorze  
Załącznik nr 4 Oświadczenie koronawirus 
Załącznik nr 5 Oświadczenie RODO 
Załącznik nr 6 Klauzula RODO 

 
 
 
 

.................................................................................  



                                              data, czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna 

 
 


