KARTA ZGŁOSZENIOWA UCZESTNIKA ZAJĘĆ
Miejskiego Domu Kultury w Sulejówku
KARTA WINNA BYĆ UZUPEŁNIONA TEKSTEM DRUKOWANYM
RODZAJ ZAJĘĆ/
NAZWA KOŁA
KONTYNUACJA

TAK

NIE

Imię i nazwisko uczestnika
Rok urodzenia
Adres zamieszkania
z kodem pocztowym
Imiona i nazwiska
rodziców/opiekunów
Adres rodziców/opiekunów
jeśli jest inny niż uczestnika
Nr telefonów kontaktowych
opiekunów/rodziców
Kontaktowy adres email
opiekunów/rodziców
Zobowiązuję się do uiszczenia opłat za zajęcia w wysokości i terminach zgodnych z obowiązującym Regulaminem
i cennikiem opłat oraz do zapewnienia mojemu dziecku bezpieczeństwa pomiędzy Miejskim Domem Kultury w Sulejówku,
a domem.
Wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego
dziecka po zakończeniu zajęć.
TAK
NIE
Wyrażam zgodę na udzielenie mojemu dziecku pomocy
medycznej w nagłym przypadku.
TAK
NIE
Oświadczam, że zapoznałem/am się z REGULAMINEM UCZESTNIKA oraz innymi regulaminami dotyczącymi funkcjonowania
MDK. Zobowiązuje się do przestrzegania jego zapisów oraz do wnoszenia opłat.

data i podpis rodzica/prawnego opiekuna ………………………….............................................
Wyrażam zgodę na przesyłanie na udostępniony przeze mnie
adres poczty elektronicznej newslettera zawierającego
informacje dotyczące zajęć artystycznych i imprez kulturalnych
organizowanych przez MDK.
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka, przez Administratora danych Miejski Dom Kultury
w Sulejówku z siedzibą w Sulejówku, ul. Dworcowa 55, zarejestrowana w rejestrze samorządowych instytucji Kultury Gminy
w Sulejówku pod nr 2 w dniu 25.05.2012r. , NIP: 8222343319
numer REGON: 146186247, tel.: 22 487 97 08,
e-mail: sekretariat@mdksulejowek.pl w celu/ach:
realizacji celów statutowych MDK
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one
zgodne z prawdą.
3.Zapoznałem(-am) się i akceptuję treść klauzuli informacyjnej,
w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych
osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i
prawie ich poprawiania, polityki prywatności zamieszczona na
stronie www.bip.mdk.sulejowek.pl

data

podpis

………………………………

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

data

podpis

………………………………

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

data

podpis

………………………………

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

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na utrwalanie i publikację wizerunku
Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na nieodpłatne publikowanie mojego
wizerunku/mojego dziecka (w formie fotograficznej i filmowej, audio) przez MDK, zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach -Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm. Jednocześnie
oświadczam, że:
1.Moja zgoda dotyczy fotografii i/lub materiału filmowego, audio przedstawiających mój wizerunek/wizerunek
mojego dziecka, dokumentujących wszelkie formy zajęć oraz imprez organizowanych przez MDK.
2.Rozpowszechnianie przez MDK mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka w formie fotografii i/lub materiału
filmowego lub audio może być realizowane bez ograniczeń czasowych za pośrednictwem dowolnego medium.
3.MDK zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac plastycznych wykonanych podczas zajęć
artystycznych.

Oświadczenie o chorobach
Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału
mojego/mojego dziecka w zajęciach artystycznych organizowanych
przez MDK.
Uwagi dla prowadzącego zajęcia/warsztaty:
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................

Świadomy/a odpowiedzialności karnej, w przypadku podania nieprawidłowych danych oświadczam, że przedłożone przeze mnie w niniejszej karcie zgłoszeniowej informacje są
prawdziwe.

............................................................................
Imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie

.............................................................
data i podpis

