
 
                   

Ciasna, dn. …………………..……….……………………. 

KARTA ZGŁOSZENIOWA  
 

Nazwa zajęć  

Imię i nazwisko dziecka  

Data i miejsce urodzenia  

PESEL  

Adres zamieszkania  

Adres e-mail  

Nr telefonu do kontaktu  

 
1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka  ………………………….........................................………………………..…………….… 

(wpisać imię i nazwisko) w zajęciach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Ciasnej. 
2. Zobowiązuję się do wnoszenia miesięcznej opłaty w wysokości określonej dla zajęć, w których 

uczestniczyć będzie moje dziecko. Wpłaty dokonam przelewem na konto Gminnego Ośrodka 
Kultury w Ciasnej, BS Gliwice Oddział Ciasna nr: 13 8457 0008 2012 0300 0550 0001, najpóźniej 
do 15 dnia każdego miesiąca z góry, w tytule wpisując imię i nazwisko uczestnika zajęć oraz 
nazwę zajęć i miesiąc, za który uiszczana jest opłata. 

3. Odbiór dziecka po zajęciach:1 

1) Zobowiązuję się do odebrania dziecka po zakończeniu zajęć. 
2) Wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka do domu po zakończeniu zajęć. 

4. Oświadczam, że stan zdrowia dziecka/uczestnika pozwala na uczestnictwo w w/w zajęciach. 
Rodzic/opiekun/uczestnik zobowiązuje się do okresowego badania stanu zdrowia 
dziecka/uczestnika pod kątem braku przeciwwskazań do udziału w zajęciach. 
Rodzic/opiekun/uczestnik zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania prowadzącego 
zajęcia o wszelkich chorobach, kontuzjach, urazach i innych przyczynach obniżenia sprawności 
psychofizycznej. 

5. Zobowiązuję się dokonać indywidualnie dodatkowego ubezpieczenia dziecka od 
nieszczęśliwych wypadków z tytułu udziału dziecka / uczestnika w w/w zajęciach, jeśli dziecko 
nie jest dodatkowo ubezpieczone w przedszkolu, szkole, itp. 

6. Gminny Ośrodek Kultury w Ciasnej zastrzega sobie  prawo do publikacji wizerunku 
uczestników zajęć przez Gminny Ośrodek Kultury w Ciasnej z siedzibą ul. Zjednoczenia 2, 42-
793 Ciasna, utrwalonego w ramach uczestnictwa w zajęciach/ warsztatach organizowanych 
przez Gminny Ośrodek Kultury w Ciasnej.  

7. Wyrażam / nie wyrażam2 zgodę na wykorzystanie wizerunku przez inne instytucje oraz osoby 
współpracujące z Gminnym Ośrodkiem Kultury, na zwielokrotnienie wizerunku wszelkimi 

                                                 
1 Niewłaściwe skreślić 
2 Niewłaściwe skreślić 



dostępnymi aktualnie technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie, także 
wraz z wizerunkami innych osób, w celu prawidłowej realizacji zajęć lub opublikowania 
materiałów informacyjnych i promocyjnych w: prasie, broszurach, ulotkach i innych 
materiałach marketingowych, mediach elektronicznych, w szczególności na stronach 
internetowych i w mediach społecznościowych na podstawie licencji Creative Common NC          
(NC, Noncommercial: zezwala się na kopiowanie, dystrybucję, wyświetlanie i użytkowanie 
dzieła i wszelkich jego pochodnych tylko w celach niekomercyjnych). 

8. Rodzice lub opiekunowie prawni małoletniego uczestnika albo pełnoletni uczestnik           
wyraża / nie wyraża1 zgodę na przetwarzanie, przez Gminny Ośrodek Kultury w Ciasnej mojego 
podopiecznego danych osobowych zawartych w pozwoleniu na publikację wizerunku. 

Oświadczam, iż zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. przyjąłem/ przyjęłam do wiadomości 
następujące informacje: 

1. Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Ciasnej, ul. 
Zjednoczenia 2, 42-793 Ciasna, adres e-mail:sciasnagok@ug.pl, telefon: 34 35 12 419 

2. Inspektorem Ochrony Danych w Gminnym Ośrodku Kultury w Ciasnej jest – Dagmara 
Witczak dw_iod@onet.pl 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa, promocji i potrzeb 
funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury na podstawie art.6 ust.1 lit.a RODO (jeżeli 
osoba, której dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w 
jednym lub większej liczbie celów) 

4. Dane osobowe będą przechowywane przez pięć lat (ustawowa archiwizacja 
dokumentów). 

5. Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych 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. 

6. Mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w 
wypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego 
rozporządzenia danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

7. Podanie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w zajęciach. 
9. Zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia o zmianie miejsca zamieszkania i innych 

zmianach zawartych w niniejszym oświadczeniu. 
10. Oświadczam, że zapoznałem się, a tym samym akceptuję Regulamin Zajęć oraz Regulamin 

Zespołu Tańca Mażoretkowego „Copacabana” lub Regulamin Orkiestr Dętych w Ciasnej2. 
 
 
 
                                                                                              ………………………………………………..…………….… 
                                                                                                                                           Czytelny podpis rodziców /opiekuna prawnego 

                                                 
1 Niewłaściwe skreślić 
2 Niewłaściwe skreślić 


