KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA ZAJĘĆ
ORGAZNIZOWANYCH W OŚRODKU KULTURY I SPORTU W LEŚNEJ

RODZAJ ZAJĘĆ: …………………………………………………………………………………………………………
GRUPA WIEKOWA ………………… KONTYNUACJA ZAJĘĆ: tak / nie
IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA:
DATA URODZENIA:
NUMER TELEFONU:
ADRES E-MAIL:
ADRES ZAMIESZKANIA:
IMIĘ I NAZWISKO RODZICA/OPIEKUNA
PRAWNEGO DZIECKA (jeśli dotyczy):
ADRES RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO
DZIECKA (jeśli inny niż dziecka):
OŚWIADCZENIA
1) Zobowiązuję się do uiszczania opłaty miesięcznej ryczałtowej za zajęcia w wysokości
30 zł/m-c w terminie do 5 dnia każdego miesiąca lub za cały semestr z góry do 5 dnia ostatniego
miesiąca semestru na konto bankowe OKiS o nr 13 8392 0004 4200 1111 3000 0010 wpisując:
„imię i nazwisko uczestnika, rodzaj zajęć”. Opłata miesięczna ryczałtowa za kolejne zajęcia
wynosi 20 zł/m-c. Brak terminowej wpłaty powoduje wykreślenie z listy uczestnika zajęć.
Rezygnację z zajęć należy zgłosić w formie pisemnej osobiście, mailowo lub pocztą. Nie złożenie
rezygnacji będzie skutkowało naliczeniem opłaty ryczałtowej za kolejne miesiące.
Uczestnictwo w zajęciach we wrześniu 2020 jest bezpłatne.
2) Wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka do domu (jeśli dotyczy): tak / nie
3) Wyrażam zgodę na nieodpłatne publikowanie mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka*
(w formie fotograficznej i filmowej) przez Ośrodek Kultury i Sportu w Leśnej, bez ograniczeń
czasowych i za pośrednictwem dowolnego medium, w celach dokumentowania i promowania
działalności Ośrodka Kultury i Sportu w Leśnej.
4) Oświadczam, że zapoznałam/em się z „Regulaminem organizacji zajęć oraz prowadzenia
działalności w Domu Kultury w Leśnej podczas stanu epidemii covid-19 w Polsce obowiązujący
od 01.09.2020 roku” oraz „Regulaminem uczestnictwa w zajęciach w Ośrodku Kultury i Sportu
w Leśnej” i akceptuję ich warunki.
5) Oświadczam, że przedłożone przeze mnie w niniejszej Karcie zgłoszenia informacje są
prawdziwe.
6) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/ danych osobowych mojego
dziecka* przez Ośrodek Kultury i Sportu w Leśnej zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.

Urz. UE L z 2016r. nr 119/1 – (zw. RODO) oraz ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).
7) Oświadczam, że mam świadomość jakie konsekwencje niesie zarażenie się COVID-19 dla
mnie/dla mojego dziecka* i najbliższych oraz biorę na siebie odpowiedzialność związaną z
moim udziałem/ udziałem mojego dziecka w zajęciach w Domu Kultury w Leśnej.
8) Zobowiązuję się przyprowadzać do Domu Kultury w Leśnej wyłącznie zdrowe dziecko, bez
kataru, kaszlu czy podwyższonej temperatury ciała (powyżej 37,2 stopni) oraz natychmiast
odebrać dziecko z zajęć w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu
w Domu Kultury w Leśnej. Przyjmuję do wiadomości i akceptuję, iż po przybyciu do placówki
dziecku mierzona będzie temperatura, zaś w chwili zauważenia oznak choroby, dziecko nie
zostanie w danym dniu przyjęte na zajęcia. (DOTYCZY OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ)
9) Zobowiązuję się przychodzić do Domu Kultury w Leśnej wyłącznie będąc zdrowym, bez kataru,
kaszlu czy podwyższonej temperatury ciała (powyżej 37,2 stopni) oraz natychmiast
zrezygnować z zajęć w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu w
Domu Kultury w Leśnej. Przyjmuję do wiadomości i akceptuję, iż po przybyciu do placówki
mierzona będzie mi temperatura, zaś w chwili zauważenia oznak choroby, nie zostanę w
danym dniu przyjęta/y na zajęcia (DOTYCZY OSOBY PEŁNOLETNIEJ)

………………………………………………………….…………
Imię i nazwisko osoby podpisującej

* niepotrzebne skreślić

……………………………………….………………..
data i podpis

