
Załącznik nr 1 

Dla niepełnoletniego uczestnika zajęć 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

DO ZESPOŁU ARTYSTYCZNEGO/UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH *) 

 

Zespół/zajęcia………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko instruktora …………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko uczestnika zajęć: ………………………………………………………….. 

Data i miejsce urodzenia ……………………………………………………………………. 

PESEL: ………………………………………………………………………………………… 

Adres: ………………………………………………………………………………………….. 

Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów ……………………………………………………. 

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

Numer telefonu ……………………………………………………………………………….. 

e-mail ………………………………………………………………………………………….. 

Wszystkie informacje objęte są ochroną danych osobowych zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) 

 

1. Oświadczam, że nie mam przeciwskazań zdrowotnych do udziału mojego 

 dziecka/podopiecznego* w zajęciach organizowanych przez GOKiW. 

2. Wyrażam zgodę na uczestniczenie mojego dziecka/podopiecznego* w zajęciach poza 

siedzibą GOKiW (występy, koncerty, przeglądy, plenery, pokazy, itp.) w dniach 

i godzinach ich planowanego trwania. 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego  

dziecka/podopiecznego* zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu procesu 

rekrutacji na zajęcia i oświadczam, że wszelkie dane podaję dobrowolnie oraz, że 

zostałam(em) poinformowana(y) o prawie dostępu do treści mojego 

dziecka/podopiecznego* danych oraz ich poprawiania art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze 

zm.). 

4. Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka/podopiecznego* w zajęciach 

i wykorzystywanie zdjęć z jego wizerunkiem wyłącznie w celu zgodnym ze statutową 

działalnością GOKiW, o czym mówi ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie 

danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.). 

5. Wyrażam zgodę i przyjmuję na siebie całkowitą odpowiedzialność za 

bezpieczeństwo mojego dziecka/podopiecznego podczas jego samodzielnego 

przybycia na zajęcia i powrotu do domu po ich zakończeniu/zobowiązuje się do 

osobistego odbierania dziecka z zajęć*. 

6. Oświadczam, że w razie konieczności wyrażam zgodę na udzielenie pomocy 

medycznej mojemu dziecku. 

7. Oświadczam, że zapoznałam(em) się szczegółowo z regulaminem członkostwa 

w zespołach artystycznych oraz uczestnictwa w zajęciach stałych Gminnego 



Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim i wyrażam zgodę na 

jego przestrzeganie oraz przeciwdziałanie wszelkim postanowieniom 

niniejszego regulaminu.  

 
 

 

Imię i nazwisko ………………………………………………………………………… 
(czytelny podpis rodzica/opiekuna uczestnika) 

 

Miejscowość i data zgłoszenia ……………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


