
           ……………………….. 
     /pieczęć placówki -ADO/ 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA ZAJĘCIA ………………………………………………… (ROK SZKOLNY 201../201..)  

01. Imię i nazwisko dziecka/uczestnika, adres zamieszkania: 

 
 
02. Data urodzenia dziecka: 
 
 
03. Imię i nazwisko matki i ojca bądź opiekuna prawnego, telefon kontaktowy do rodzica/opiekuna*: 

 
 

04. Oświadczam, że moje dziecko spełnia wymogi zdrowotne pozwalające na uczestnictwo w/w 
warsztatach/zajęciach oraz 

Oświadczam, ze zapoznałem/zapoznałam się wraz z dzieckiem z regulaminem i zobowiązuję go do przestrzegania 

regulaminu obowiązującego na zajęciach.* 

regulamin dostępny na tablicy ogłoszeń GOKiS i na stronie www.kliszczacy.pl w sekcji Nasze zajęcia 
 

 05. Uczestnik może opuszczać zajęcia sam    *zgadzam się/nie zgadzam                                                                                                  

W przypadku zgody należy podpisać poniższe oświadczenie 
Wyrażam zgodę na samodzielny powrót do domu mojej córki/mojego syna oraz oświadczam, że biorę pełną 

odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka po zakończonych zajęciach 
 

                                                                                                  ………………………………………………………………….. 

                                                                                               Podpis rodzica/opiekuna 

06. Dodatkowe informacje o uczestniku np. ewentualne uwagi dot. stanu zdrowia, stałych lekarstw, które dziecko 

przyjmuje ( uwagi rodzica/opiekuna): 

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

07. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka i umieszczanie  zdjęć i materiałów filmowych 

zawierających wizerunek mojego dziecka,  zarejestrowanych podczas zajęć i uroczystości  zorganizowanych przez  GOKiS w Pcimiu oraz związanych z 

uczestnictwem w programach, projektach, zawodach, konkursach i innych uroczystościach oraz ponadto wyrażam zgodę na umieszczanie i publikowanie 

prac wykonanych przez moje dziecko na stronie internetowej GOKiS w Pcimiu, profilach internetowych zarządzanych przez  GOKiS w Pcimiu  pn. 
Kulturalna Gmina Pcim (facebook, youtube) oraz w mediach i prasie w celu informacji i promocji GOKiS w Pcimiu.  
                                                                                   *zgadzam się/nie zgadzam 

 * nie potrzebne skreślić bądż prawidłowe podkreślić                                        

Zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ja, niżej podpisany 

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu domowego, komórkowego lub do pracy) 
oraz danych osobowych (imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, numer telefonu, dane o stanie zdrowia) mojego dziecka w celu realizacji zadań 

wynikających z działalności statutowej GOKiS w Pcimiu .  

 
Oświadczenie zapoznania z klauzulą informacyjną RODO 
Oświadczam, że zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. 

Urz. UE L 119 z 2016 r.) zapoznałem/zapoznałam się  i  zrozumiałem/zrozumiałam    treść Klauzuli  Informacyjnej RODO w Gminnym Ośrodku Kultury 

i Sportu w Pcimiu, w tym z przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również, że podanie tych danych było 

dobrowolne. Mam pełną świadomość podstaw prawnych przetwarzania moich danych osobowych oraz tego w jakim celu będą przetwarzane i jak długo będą 

przechowywane.                                                                                                                               

                                                                                                            

………………………………………………………………….. 

                                                                                                                Podpis rodzica/opiekuna 
Podstawa prawna: 

1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

2. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83) - Art.81 i 83 

3. Kodeks Cywilny - Art. 23 i 24 

4. Ust a wa z  dn ia 2 5 .1 0 . 1 99 1  r .  o  org an izo w an iu i  pro w adze niu dzia łal noś ci  ku ltur al nej  

08.Miejscowość, data, podpis osoby wypełniającej formularz tj. prawny opiekun dziecka:  

                                                                                                               

………………………………………………………………….. 

                                                                                                    Podpis rodzica/opiekuna 

09.Uwagi:* *wypełnia organizator
 

http://www.kliszczacy.pl/

