
KARTA UCZESTNIKA WAKACJI 2020 Z CENTRUM KULTURY W GDOWIE 

1. Imię i nazwisko dziecka ………………………………………………………………………………...………….………………………....... 

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

3. Pesel …………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………… 

4. Adres zamieszkania …………………………………………………………………………………………………………..…………….….…… 

5. Tel. kontaktowy rodzica/opiekuna..…………………….………..………(matka)………..……………………….…………..(ojciec) 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie kwalifikacyjnej na potrzeby 

niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestnika zajęć (zgodnie z 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).  

 Wyrażam zgodę na prezentację wizerunku mojego dziecka na potrzeby promocji Centrum Kultury w Gdowie.  

Dane będą przechowywane w Centrum Kultury w Gdowie.   

 * Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych lub marketingowych drogą elektroniczną zgodnie 

z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2017 poz. 1219) przez Centrum 

Kultury w Gdowie.   

Zobowiązujemy się, że: * 

 będę osobiście przyprowadzać i odbierać dziecko, 

 wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka do domu, 

 dziecko będzie przyprowadzać i odbierać osoba upoważniona - ……..………………………………….………………….……..  

 (*prosimy zakreślić właściwe)                                          ( imię i nazwisko osoby upoważnionej) 

Informacja rodziców (opiekunów) o stanie zdrowia dziecka (na co dziecko jest uczulone). W przypadku choroby 

lokomocyjnej prosimy o informację i zaopatrzenie dziecka w konieczne leki.................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

□ Stwierdzam, że podałam (łem) wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą pomóc w zapewnieniu 

właściwej opieki w czasie uczestnictwa dziecka w Wakacjach 2020 z Centrum Kultury w Gdowie. 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNIKA FERII Z CENTRUM KULTURY W GDOWIE 

(proszę wpisać zajęcia, na które zapisują Państwo dziecko) 

 PONIEDZIAŁEK 03.08.2020 r. – CENA 90zł  
 

 PONIEDZIAŁEK 10.08.2020 r. – CENA 20 zł 

 WTOREK 04.08.2020 r. – CENA 20 zł  WTOREK 11.08.2020 r. – CENA 70 zł 

 CZWARTEK 06.08.2020 r. – CENA 60 zł  CZWARTEK 13.08.2020 r. – CENA 90 zł 

 PIĄTEK 07.08.2020 r.  – CENA 20 zł  PIĄTEK 14.08.2020 r. – CENA 20 zł 

  

Podpis rodzica lub opiekuna  

……………………………………………………………………………. 

 

 

 



Załącznik do Zarządzenia Nr 11/2020 
Dyrektora Centrum Kultury w Gdowie  

z dnia 16 lipca 2020 r. 

 
 

Regulamin 

"Wakacje 2020 z Centrum Kultury w Gdowie" 
1. Zajęcia warsztatowe i wycieczki będą odbywać się w następujących terminach: 

03.08.,04.08.,06.08.,07.08.,10.08,11.08.,13.08.,14.08. 2020 roku. 

 
2. Uczestnik zapisuje się na poszczególne dni.  

 
3. Warunkiem uczestnictwa w "Wakacje 2020 z Centrum Kultury w Gdowie" jest:  

• akceptacja niniejszego Regulaminu,   

• uiszczenie obowiązującej opłaty przed rozpoczęciem zajęć lub wycieczek, 

• dostarczenie wypełnionej Karty kwalifikacyjnej uczestnika przed rozpoczęciem "Wakacji 2020 z Centrum 

Kultury w Gdowie" 
4. Odpłatność za zajęcia wynosi:  

• 04.08., 07.08.,10.08.,14.08. 2020 roku – 20 zł/dzień 

• 03.08.,13.08. 2020 roku – 90 zł/dzień 

• 06.08.2020 roku – 60 zł/dzień 

• 11.08.2020 roku – 70 zł/dzień 

 

5. Opłatę można uiścić: 

• w kasie CK od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.30 lub przelewem na konto nr: 81 8591 0007 0070 
0117 5939 0002 

 
6. Karta uczestnictwa i regulamin dostępne są w Centrum Kultury w Gdowie, Gdów 398. 

 

7. Uczestnik zajęć jest zobowiązany do: 

• terminowego uiszczania opłat, 
• wykonywania poleceń instruktora. 

• powiadomienia CK o rezygnacji z zajęć. 

  

8. W przypadku stwarzania trudności wychowawczych prowadzącemu i niezastosowania się do regulaminu osoba 
może być skreślona z listy uczestników. 

 
9. Odpowiedzialność za nieletniego uczestnika zajęć instruktor ponosi tylko w czasie trwania zajęć. 

 

10. CK nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty uczestników przynoszone na zajęcia. 
 

11. CK zastrzega sobie prawo do wykorzystywania zdjęć i nagrań filmowych w celach informacyjnych       i 
promocyjnych związanych z działalnością CK. Uczestnicy zajęć i imprez organizowanych przez CK wyrażają tym 

samym zgodę na wykorzystywanie zdjęć i nagrań filmowych z ich udziałem. 

12. Administratorem ich danych osobowych jest Centrum Kultury w Gdowie, ul. Krakowska 398, 32-420 Gdów. 

Funkcję Inspektora ochrony danych pełni Rafał Dąbrowski (kontakt listowny z Inspektorem na powyższy adres 
Administratora; kontakt e-mailowy: rafal.iodo@tlen.pl) 

…………………………………………. 

(podpis rodzica lub opiekuna) 

 

 

mailto:rafal.iodo@tlen.pl

