KARTA ZGŁOSZENIA NA FERIE Z GOKIEM 2019
DANE OBOWIĄZKOWE:
Imię i nazwisko dziecka:
Data urodzenia dziecka:
Imię i nazwisko opiekuna:
Adres zamieszkania:
Numer telefonu do kontaktu
z opiekunem:
Numer telefonu do kontaktu
z dzieckiem:
Adresy e-mail:
Alergie dziecka:
Zgoda rodziców
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w:






Bal Przebierańców dla dzieci w Suszcu
Mała Akademia Teatralna
Bal Przebierańców dla dzieci w Mizerowie
Kosmiczny Suszec + NOCnik
Wycieczka do Cinema City + warsztaty ceramiczne

w terminie ………………………………. Jednocześnie zobowiązuję się do zapewnienia jego
bezpieczeństwa w drodze pomiędzy miejscem zbiórki i zakończeniem warsztatów /balem
przebierańców/ NOCnika / wycieczki / a domem.
...…...…………………………..
(miejscowość i data)

...…………………………..
(podpis rodzica)
Oświadczenie

1. Wyrażam / nie wyrażam* zgodę/-y na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka w materiałach
promocyjnych (sprawozdania, informacje do prasy itp.) dotyczących Oferty przygotowanej przez
organizatora zajęć Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu.
2. Wyrażam / nie wyrażam* zgodę/-y na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami
o ochronie danych osobowych przez Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu, w celu przesyłania mi
informacji o działalności i ofercie Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu. Podanie danych w celach
przesłania informacji jest dobrowolne, a klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich
poprawienia i usunięcia.

.................................
(miejscowość, data)

............................
(podpis)
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* Administratorem podanych danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Suszcu przy

ul. Ogrodowej 22.
* Inspektor Ochrony Danych: Tomasz Saternus, kontakt listowny na adres administratora lub email:
tomasz@kulturasuszec.pl
* Celem przetwarzania danych jest udział w zajęciach.
* Zebrane dane będą przetwarzane przez okres udziału w zajęciach, następnie przechowywane w archiwum
przez okres ustalony na podstawie przepisów archiwalnych, podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury
nr 1375z dnia 16.09.2002 r.
* Posiada Pani/Pan 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.
* Pani/Pana dane będą udostępnione wolontariuszom oraz instruktorom zajęć.
* Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych 679/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
* Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem udziału w zajęciach. Podanie danych jest
dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości udziału w zajęciach.

Regulamin wydarzenia!
Każdy uczestnik i uczestniczka wydarzenia zobowiązani są:
1. Zapoznać się z zasadami Regulaminu wydarzenia oraz bezwzględnie się do nich stosować.
2. Wykonywać polecenia oraz dostosowywać się do nakazów i zakazów wydawanych przez
organizatorów (opiekun, kierownik, przewodnik).
3. Zachowywać się w sposób kulturalny i zdyscyplinowany. Twoje zachowanie może mieć
wpływ na bezpieczeństwo innych osób!
4. Nie oddalać się od grupy.
5. Przestrzegać zasady poruszania się po drogach, transportu zbiorowego, bezpieczeństwa
przeciwpożarowego.
6. Informować opiekunów o jakichkolwiek sytuacjach niebezpiecznych mogących zagrażać
życiu lub zdrowiu uczestników wydarzenia.
7. Zgłaszać opiekunowi / opiekunce wydarzenia wszelkie objawy złego samopoczucia.
8. Dostosowywać się do obowiązujących w obiektach użyteczności publicznej regulaminów.
9. Dbać o czystość, ład i porządek w miejscach, w których się przebywa.
10. W obiektach noclegowych przestrzegać obowiązujących tam regulaminów.
11. Kulturalnie odnosić się do opiekunów, opiekunek, kolegów, koleżanek i innych osób.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z powyższym regulaminem i w całości go akceptuję.
………................………….
(miejscowość i data)

……..……………………………
(podpis uczestnika/uczestniczki)
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