
Ośrodek Kultury Gminy Tomice im. Wincentego Bałysa 

 
Ul. Dworska 9, 34 – 100 Tomice 

tel. 33 873 17 49 tel./fax. 33 823 48 09 

e – mail: kultura@tomice.pl    www.kultura.tomice.pl 

 

 

REGULAMIN WYJAZDU  
SPACER ZBYWACZÓWKA + PIZZERIA CZARTAK 

/wycieczka kierowana do dzieci w wieku od 6 lat/ 

   
 

Organizator: Ośrodek Kultury Gminy 
Tomice im. Wincentego Bałysa 
 
Termin: 10 sierpnia 2022  
 
Miejsce wyjazdu:  
parking przy Ośrodku Kultury Gminy 
Tomice 
 
Godzina wyjazdu: 09:30 
 
Koszt:  30 zł  
                         
Program wyjazdu:   
09:15    spotkanie w Ośrodku Kultury 
9:30    wyjazd busem do Wadowic (okolice  

           stadionu miejskiego) 

9:50 – 10:30  spacer z Wadowic scieżką 
rowerową na Zbywaczówkę: 
- gry i zabawy na placu zabaw 

12:00  - 14:00 spacer ścieżką rowerową do 
Pizzerii w Czartaku 
- wizyta w pizzerii (przynajmniej 2 kawałki dużej 
pizzy dla każdego uczestnika + napój) 
 

ok. 14:30 – planowany powrót do Tomic 
 
Uczestnicy wyjazdu zobowiązani są do: 
-zapoznania się z niniejszym regulaminem 

- przestrzegania wszelkich poleceń 
wydanych przez organizatora 
- przestrzegania zasad bezpieczeństwa 
omówionych przed wyjazdem  
- zachowywania się w kulturalny sposób  
- informowania organizatora wycieczki  

o ewentualnych dolegliwościach  
i o wszystkich problemach mających 
wpływ na bezpieczeństwo wycieczki 
- uczestników wycieczki obowiązuje 

punktualność 
Zabrania się: 
- oddalania od wycieczki bez zgody 
organizatora  wycieczki 
 
Organizator zapewnia / cena obejmuje : 
transport, ubezpieczenie, przynajmniej  
2 kawałki pizzy + napój. 
 
Zgłoszenia: 
Zapisy prowadzone są do wyczerpania 
miejsc, ale nie później niż do 26.06. Termin 
wpłat między 1-3 sierpnia br. Regulamin 
wyjazdu znajduje się na stronie 
www.kultura.tomice.pl.  
W przypadku rezygnacji z wyjazdu 
po 3 sierpnia 2022 , wpłacona kwota nie 
będzie zwracana. 
 
Ośrodek Kultury Gminy Tomice 
ul. Dworska 9, 34 – 100 Tomice 
tel.  33 873 17 49, 531 900 292  
e – mail: kultura@tomice.pl, 
www.kultura.tomice.pl    
 
Postanowienia końcowe: 
- liczba miejsc ograniczona  
- w przypadku zbyt małej ilości chętnych 
do udziału w wycieczce zostanie ona 
odwołana. 

http://www.kultura.tomice.pl/
http://www.kultura.tomice.pl/
mailto:kultura@tomice.pl
http://www.kultura.tomice.pl/


 
 
W przypadku braku wpłaty w podanym 
terminie, uczestnik wycieczki zostaje 
skreślony  
z listy bez powiadomienia telefonicznego, a 
na jego miejsce zostaje zapisana osoba z listy 
rezerwowej. 
 
I. KLAUZULA INFORMACYJNA 
1. Złożenie karty zgłoszenia jest jednoznaczne z 

wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 
osobowych w związku z organizacją zajęć.  

2. Klauzula  informacyjna: 
1) Na podstawie art. 13 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r. (dalej 
RODO), informujemy, iż: 

2) Administratorem danych osobowych jest 
Ośrodek Kultury Gminy Tomice im. 
Wincentego Bałysa w Tomicach, ul. Dworska 
9, 34-100 Tomice (dalej OKGT), adres e-mail: 
kultura@tomice.pl, tel. 33 873 17 49. 

3) Podane dane osobowe, w tym wizerunek 
przetwarzane będą w następujących celach: 

• uczestnictwa   w zajęciach   
organizowanych przez OKGT 

• w celu informowania o dodatkowych 
wydarzeniach organizowanych przez 
OKGT promocji OKGT 

4) Kontakt z inspektorem ochrony danych 
osobowych w OKGT możliwy jest pod 
adresem email: iod.gmina@tomice.pl 

5) Podane dane osobowe, w tym wizerunek 
przetwarzane będą na podstawie: 

• art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda osoby) 

• art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek 
prawny ciążący na OKGT) 

• art. 6 ust. 1 lit. e RODO (wykonania przez 
OKGT zadania realizowanego w interesie 
publicznym) 

• art. 6 ust. 1 lit. f RODO (niezbędne do 
celów wynikających z prawnie 
uzasadniony interes) 

6) Odbiorcą danych osobowych mogą być 
podmioty dostarczające i utrzymujące 
infrastrukturę informatyczną OKGT, pocztę 
elektroniczną, stronę internetową oraz 
pracownicy OKGT. 

7) W przypadku udziału w organizowanej 
wycieczce Państwa dane zostaną przekazane 
do ubezpieczyciela, tj. imię i nazwisko, adres 
zamieszkania, pesel. 

8) Dane osobowe nie będą przekazywane do 
państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej. 

9) Podane dane osobowe będą przetwarzane 
przez okres (w zależności od celu zebrania): 

• wizerunek - przez okres 5 lat lub do 
czasu cofnięcia wyrażonej zgody 

• dane podane w formularzu zapisu - 
przez okres 1 roku. 

10) Posiadają Państwo prawo dostępu do treści 
swoich danych oraz prawo do ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia 
danych, prawo wniesienia sprzeciwu, 

11) Posiadają Państwo prawo do cofnięcia 
wyrażonej zgody w dowolnym momencie 
bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

12) Aby zrealizować swoje prawa, każda osoba 
powinna zwrócić się do OKGT z 
odpowiednim wnioskiem. W tym celu 
prosimy pisać na adres poczty e-mail OKGT, 
listownie na adres OKGT lub bezpośrednio 
na adres e-mail inspektora ochrony danych. 

13) W przypadku gdy wystąpi 
prawdopodobieństwo, że przetwarzanie 
powyższych danych osobowych narusza 
przepisy ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r. posiadają Państwo prawo 
wniesienia skargi do organu nadzorczego 
właściwego dla ochrony danych osobowych 
ze względu na miejsce swojego pobytu, 
wykonywania pracy lub miejsca popełnienia 
domniemanego naruszenia. Na terytorium 
Polski organem takim jest Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 
00-193 Warszawa. 

14) Podanie danych osobowych jest konieczne 
do przeprowadzenia zapisów oraz 
organizacji zajęć przez OKGT.  W przypadku 
przetwarzania danych osobowych na 
podstawie wyrażonej zgody, każdorazowo 
podanie danych jest dobrowolne. 

15) Nie będą podejmowane decyzje w sposób 
zautomatyzowany na podstawie 
profilowania. 
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