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Koło dn. 01.09.2019 r.

KARTA ZGŁOSZENIOWA (ROK SZKOLNY 2019/2020)
Nazwa zajęć
Imię i nazwisko dziecka
Data i miejsce urodzenia
PESEL
Miejsce i adres zamieszkania
Adres e-mail
Nr telefonu do kontaktu

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

w zajęciach organizowanych przez Miejski Dom Kultury w Kole w roku szkolnym 2019/2020.
2. 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 imię i nazwisko uczestnika zajęć, nazwę zajęć oraz miesiąc, za który
uiszczana jest opłata.
3. Dopuszcza się rezygnację z zajęć z miesięcznym okresem wypowiedzenia, poprzedzoną
informacją pisemną.
4. Odbiór dziecka po zajęciach*
a/ Zobowiązuję się do odebrania dziecka po zakończeniu zajęć.
b/ Wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka do domu po zakończeniu zajęć.

………………………………………………..…………….……
Czytelny podpis rodziców /opiekunów
* właściwe podkreślić
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OŚWIADCZENIA I ZGODY
...............................................................................................................................
(imiona i nazwiska rodziców / opiekunów składających oświadczenia)

1. 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.
2. Zobowiązuję się do poinformowania instruktora prowadzącego lub sekretariat Miejskiego Domu
Kultury w Kole o dłuższej nieobecności mojego dziecka na zajęciach.
3. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez
Miejski Dom Kultury w Kole oraz inne podmioty poza siedzibą Miejskiego Domu Kultury
w Kole.
4. Wyrażam zgodę na umieszczanie na stronach internetowych Miejskiego Domu Kultury w Kole
i współpracujących z nim instytucji, placówek oświatowych i organizacji, a także na portalach
społecznościowych, TV i prasie, w celach informacyjnych i promocyjnych tekstów, zdjęć
i materiałów filmowych zawierających wizerunek mojego dziecka zarejestrowanych podczas
zajęć i wydarzeń kulturalnych organizowanych i współorganizowanych przez Miejski Dom
Kultury w Kole.
5. Wyrażam zgodę na umieszczanie i publikowanie na stronach internetowych MDK w Kole
i współpracujących instytucji, placówek oświatowych i organizacji, a także na portalach
społecznościowych, TV i prasie, bez ograniczeń czasowych. w celach informacyjnych
i promocyjnych prac, zdarzeń artystycznych zarejestrowanych na nośnikach, wykonanych przez
moje dziecko lub z jego udziałem.
6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami danych osobowych
moich oraz mojego dziecka dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu dydaktycznowychowawczego oraz działalności artystycznej i promocyjnej Miejskiego Domu Kultury w Kole.
Oświadczam, że zapoznałam/em się z „Klauzulą o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych
w Miejskim Domu Kultury w Kole”, MDK.4110.2.2019.
7. Oświadczam, że zapoznałam/em się, a tym samym akceptuję Regulamin zajęć prowadzonych
w Miejskim Domu Kultury w Kole na rok szkolny 2019/2020, MDK.4110.1.2019, który
udostępniony jest na tablicy informacyjnej MDK w Kole i stronie www.mdk.kolo.pl
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
……………………………………………………………………….
Data i podpis rodziców/ opiekunów
...............................................................................................
(Data i podpis instruktora przyjmującego oświadczenie)
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