Koło, dn. ………………………

KARTA ZGŁOSZENIA Z OŚWIADCZENIAMI
Nazwa zajęć
Imię i nazwisko dziecka
Data i miejsce urodzenia
PESEL
Miejsce i adres zamieszkania
Adres e-mail
Nr telefonu do kontaktu

Wyrażam zgodę na udział dziecka
……………….............................................................................................………… ……………………………….
(wpisać imię i nazwisko)

w zajęciach organizowanych przez Miejski Dom Kultury w Kole
Zobowiązuję się do wnoszenia miesięcznej opłaty w wysokości określonej dla zajęć, w których
uczestniczyć będzie moje dziecko. Wpłaty dokonam, przelewem na konto Miejskiego Domu
Kultury w Kole, nr: BZWK 67 1090 1203 0000 0000 2000 1698, najpóźniej do 10 dnia każdego
miesiąca, w tytule wpisując nazwę zajęć oraz imię i nazwisko uczestnika.
2. Zobowiązuję się do odebrania dziecka po zakończeniu zajęć /Wyrażam zgodę na samodzielny
powrót mojego dziecka do domu po zakończeniu zajęć *
1.

.......................................................................................
(data i podpis rodzica lub opiekuna prawnego)
* właściwe podkreślić
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...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
(imiona i nazwiska rodziców / opiekunów)
..............................................................................................................................
(adres zamieszkania)
...................….......................................................................................................
(nr telefonu do kontaktu)

1. Wyrażam zgodę na wyjścia i wyjazdy mojego dziecka, uczęszczającego na zajęcia
w Miejskim Domu Kultury w Kole, celem udziału w wydarzeniach kulturalnych i imprezach
organizowanych poza siedzibą Miejskiego Domu Kultury w Kole oraz w innych
miejscowościach.
2. Oświadczam, że u mojego dziecka nie stwierdzono przeciwwskazań zdrowotnych do
uczestnictwa w wybranej formie zajęć. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek przeciwwskazań
lub zmian w stanie zdrowia mojego dziecka zobowiązuję się do poinformowania o tym fakcie
instruktora prowadzącego zajęcia.
3. Oświadczam, że w przypadku objawów chorobowych sugerujących infekcje dróg oddechowych
lub w przypadku, gdy domownicy będą przebywać na kwarantannie lub w izolacji w warunkach
domowych, dziecko nie będzie przychodzić na zajęcia.
4. Oświadczam, że zapoznałem/am się z opublikowanymi na stronie www.mdk.kolo.pl w zakładce
„O nas”, „Szczegółowymi zasadami zachowania dla uczestników zajęć organizowanych
w Miejskim Domu Kultury w Kole w czasie trwania pandemii” i przyjmuję je do stosowania
5. Zobowiązuję się do poinformowania instruktora prowadzącego zajęcia lub sekretariat MDK
w Kole o dłuższej nieobecności mojego dziecka na zajęciach lub całkowitej rezygnacji.
6. Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą RODO i Regulaminem zajęć prowadzonych
w Miejskim Domu Kultury w Kole.
7. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz mojego
dziecka dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego,
działalności artystycznej i promocyjnej Miejskiego Domu Kultury w Kole oraz ich wykorzystania
do realizacji zadań zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych
osobowych (RODO).
8. Miejski Dom Kultury w Kole nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki powstałe
w trakcie prowadzonych zajęć.
9. Niniejsze oświadczenia i zgody mają moc umowy cywilno-prawnej
1. .................................................................................................................
2. .................................................................................................................
(czytelne podpisy rodziców / opiekunów)
Miejski Dom Kultury w Kole, jako administrator danych oświadcza, że dane osobowe dziecka zawarte w oświadczeniach będzie wykorzystywać
i przetwarzać (zbierać, przechowywać, utrwalać i usuwać) tylko w celu wykonywania zadań statutowych MDK w Kole zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

..........................................................................................
(data i podpis instruktora przyjmującego oświadczenie)
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