Deklaracja uczestnictwa w zajęciach sekcji DK w Ozimku
(wypełniają pełnoletni Uczestnicy zajęć lub rodzice/opiekunowie prawni dziecka)

Nazwa sekcji…………………………………………………………………………………………………………
DANE UCZESTNIKA (Prosimy wypełnić drukowanymi literami)

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA

ADRES ZAMIESZKANIA - ulica, kod pocztowy, miejscowość

IMIONA I NAZWISKA RODZICÓW/OPIEKUNÓW*

DATA URODZENIA UCZESTNIKA

PESEL

TELEFON KONTAKTOWY

E-MAIL
OŚWIADCZENIA DEKLARUJĄCEGO

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w zajęciach w/w sekcji.*
Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem uczestnictwa w sekcjach działających w Domu Kultury w Ozimku, wraz z jego
załącznikami 2 i 3 - akceptuję wszystkie zawarte w nim warunki.
3. Świadoma/-y odpowiedzialności karnej w przypadku podania nieprawdziwych danych, oświadczam, że dane zawarte we wniosku
są zgodne z prawdą.
4. Oświadczam, że MÓJ STAN ZDROWIA / STAN ZDROWIA MOJEGO DZIECKA.** pozwala na udział w zajęciach.
5. Deklaruję MOJE SYSTEMATYCZNE UCZESTNICTWO / SYSTEMATYCZNE UCZESTNICTWO DZIECKA** w zajęciach oraz
w imprezach z udziałem w/w sekcji organizowanych przez Dom Kultury w Ozimku,
w tym w konkursach i przeglądach artystycznych.
6. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 poz. 922 t.j. ze zm.) wyrażam zgodę
na przetwarzanie MOICH DANYCH OSOBOWYCH / DANYCH OSOBOWYCH MOJEGO DZIECKA** zawartych w deklaracji
przez Dom Kultury w Ozimku z siedzibą w Ozimku przy ul. księdza Kałuży 4. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że:

administratorem danych osobowych zawartych w deklaracji jest Dom Kultury w Ozimku z siedzibą w Ozimku
przy ul. księdza Kałuży 4;

dane osobowe będą przetwarzane w związku z rekrutacją, udziałem w zajęciach
prowadzonych w Domu Kultury
w Ozimku oraz konkursach i warsztatach wewnętrznych oraz wyjazdowych;

przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania;

podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji do sekcji.
7. Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2016 poz. 666 t.j. ze zm.), wyrażam zgodę
na utrwalanie i publikację MOJEGO WIZERUNKU / WIZERUNKU MOJEGO DZIECKA** w materiałach dokumentujących
działalność w/w sekcji, w tym zamieszczanych na stronie internetowej Domu Kultury w Ozimku oraz w prasie lokalnej.
8. Oświadczam, że gwarantuję bezpieczny dojazd i powrót dziecka po każdorazowym zakończeniu zajęć oraz że dziecko jest ubezpieczone
od następstw nieszczęśliwych wypadków (Dom Kultury nie ubezpiecza uczestników zajęć). Po zakończeniu zajęć rodzic/opiekun prawny
bierze pełną odpowiedzialność za dziecko. *
9. W zajęciach nie biorą udziału rodzice ani opiekunowie prawni małoletnich uczestników zajęć - rodzice nie mają wstępu na zajęcia (dotyczy
zerkania, wchodzenia przed zakończeniem zajęć, przebywania podczas prowadzenia zajęć).
10. W trakcie przedsięwzięć artystycznych, w których biorą udział uczestnicy zajęć, jedynie wyznaczeni rodzice (opiekunowie) mają
możliwość wstępu do garderób, przebieralni, za kulisy sceny.
11. Obowiązuje zakaz przebierania dzieci na korytarzach Domu Kultury. Dzieci przebierać się mogą po wejściu do sali zajęciowej.
12. Oświadczam, że złożenie niniejszej deklaracji jest równoznaczne z rozpoczęciem naliczania opłat za zajęcia.
WYCOFANIE UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH WYMAGA PISEMNEJ REZYGNACJI!
1.
2.

*dotyczy tylko małoletnich Uczestników zajęć
** niepotrzebne skreślić

…………………………………………
(data)

…………………………………………………….
(czytelny podpis)

