KARTA ZGŁOSZENIOWA UCZESTNIKA NA ZAJĘCIA 2017/2018
(DLA OSÓB NIEPEŁNOLETNICH)

KARTĘ ZGŁOSZENIA MUSI WYPEŁNIĆ RODZIC LUB OPIEKUN PRAWNY.
KARTA JEST WAŻNA W MOMENCIE UZUPEŁNIENIA WSZYSTKICH DANYCH ORAZ ZŁOŻENIA PODPISU.

Administrator danych osobowych:
Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu
ul. Ogrodowa 22, 43-267 Suszec
zwany dalej GOK w Suszcu

Suszec, dnia ………………………………….

DANE DZIECKA
IMIĘ
NAZWISKO
DATA URODZENIA

ADRES ZAMIESZKANIA
ULICA I NUMER DOMU
MIEJSCOWOŚĆ
KOD POCZTOWY
TELEFON KONTAKTOWY
E-MAIL

DANE RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO
IMIĘ
NAZWISKO
TELEFON KONTAKTOWY
E-MAIL
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REGULAMIN


Zgłaszam uczestnictwo mojego dziecka w zajęciach: ………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(miejsce na wpisanie wybranych zajęć) organizowanych przez GOK w Suszcu.


Oświadczam, że ponoszę całkowitą odpowiedzialność za stan zdrowia mojego dziecka podczas
uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez GOK w Suszcu.



GOK w Suszcu nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe przedmioty (np. telefony komórkowe)
pozostawiane przez uczestników zajęć na terenie ośrodka kultury bez opieki.



GOK w Suszcu nie ponosi odpowiedzialności za powrót uczestników z zajęć do domu.



Wyrażam zgodę, by w razie konieczności instruktor zajęć podjął decyzję o udzieleniu pomocy lekarskiej
mojemu dziecku.



Zobowiązuję się do regularnego opłacenia zajęć mojego dziecka w terminie do 15-tego każdego
miesiąca (w kasie GOK w Suszcu lub przelewem na nr konta BS Żory Oddział w Suszcu 42 8456 1019
2001 0004 0022 0001, w tytule przelewu podając imię i nazwisko, rodzaj zajęć). Brak uregulowania
należności warunkuje brak możliwości uczestnictwa w zajęciach.



Zobowiązuje się do zachowywania paragonów po dokonaniu wpłaty za zajęcia.



Nieobecność na zajęciach z przyczyny leżącej po stronie uczestnika nie wpływa na obniżenie ceny zajęć.



W przypadku odwołania zajęć z przyczyny leżącej po stronie GOK w Suszcu zajęcia zostaną odrobione
w innym, wspólnie ustalonym terminie.



Pokryć wszystkie ewentualne szkody materialne wyrządzone przez moje dziecko w trakcie trwania
zajęć.



Akceptuję niniejszy regulamin w całości.

……….…………………………………………….
podpis rodzica/opiekuna prawnego
Wyrażam

[ ]

/ nie wyrażam

[ ]

zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka w materiałach

promocyjnych (sprawozdania, informacje do prasy itp.) dotyczących Oferty przygotowanej przez Gminny
Ośrodek Kultury w Suszcu.

………………..................…...………………
(podpis rodzica/opiekuna)
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Wyrażam

[ ]

/ nie wyrażam

[ ]

zgodę na przesyłanie mi informacji o działalności oraz wydarzeniach

organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu.

………………..................…...………………
(podpis rodzica/opiekuna)

* Administratorem podanych danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Suszcu przy
ul. Ogrodowej 22.
* Celem przetwarzania danych jest udział w zajęciach.
* Zebrane dane będą przetwarzane przez okres udziału w zajęciach, następnie przechowywane będą
w archiwum przez okres 25 lat, podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury nr 1743 z dnia 20.10.2015 r.
* Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody
w dowolnym momencie.
* Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
* Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy na udział w zajęciach. Podanie
danych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji udziału
w zajęciach.

Zapisy przyjmowane są w biurze GOK w Suszcu (ul. Ogrodowa 22, 43-267 Suszec) od poniedziałku do piątku
w godz. 8:30-19:30. Kontakt: iwona@kulturasuszec.pl lub 32 212 44 91.
Warunkiem wpisu na zajęcia jest:


Dostarczenie do biura GOK w Suszcu wypełnionej i podpisanej KARTY ZGŁOSZENIA
UCZESTNIKA.



Dokonanie wpłaty za zajęcia zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie internetowej.

Karty można odebrać w biurze GOK w Suszcu lub wydrukować ze strony www.kulturasuszec.pl (dostępne
w zakładce „zajęcia”). Ilość miejsc w grupach ograniczona.
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