Centrum Kultury 105w Koszalinie
ul. Zwycięstwa 105, 75-001 Koszalin
tel. 94 347-57-01 fax 94 342-26-12
NIP 669-10-07-320

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH
CENTRUM KULTURY 105 W KOSZALINIE
rok szkolny 2020/2021
( WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI)

SEKCJA:......................................................................................................
DANE PERSONALNE UCZESTNIKA/ DZIECKA:
Nazwisko:........................................................................................................
Imię:..............................................................................................................
PESEL uczestnika:............................
Data i miejsce urodzenia:..............................................
nr telefonu:...........................................................................
w przypadku nieletniego uczestnika:
przedszkole/ szkoła ( od 1.09.2020):..................................................................................
klasa( od 1.09.2020):..........................................................................................................
imię i nazwisko:
-matki:........................................................................................tel.:...................................
- ojca:..........................................................................................tel:...................................
adres mailowy:...................................................................................................................
– Wyrażam zgodę na uczestnictwo swoje / syna/córki w zajęciach
– Wyrażam zgodę na udział swój/syna/córki w zbiorowych wyjściach w ramach
zajęć na terenie miasta
– wcześniejsze opuszczenie zajęć przez uczestnika/syna/córki wymaga osobistego
lub pisemnego poinformowania instruktora
– DEKLARUJĘ wpłatę.......................do 25. poprzedniego miesiąca (płatność z
góry) na konto CK105 w Koszalinie nr : 94 1020 2791 0000 7502 0068 9687
– zapoznałem /łam się z REGULAMINEM i DEKLARUJĘ jego
przestrzeganie
Koszalin, …...................2020r.
www.ck105.koszalin.pl

…........…......................................
podpis uczestnika/ opiekuna prawnego

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych( danych osobowych
mojego dziecka – w przypadku dzieci poniżej 16 r.ż.) dla potrzeb niezbędnych
podczas procesu rekrutacji, podczas trwania zajęć ( podstawa prawna
przetwarzania: 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 ( ogólne rozporządzenie o ochronie
danych), Dz. U UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04)
.....................................
data

….….....................................
podpis

2. Oświadczam, że wyrażam zgodę na:
- publikowanie informacji o mnie/moim dziecku oraz prac, które
wykonam/wykona
- rejestrowanie wizerunku mojego/ mojego dziecka dziecka ( filmy ,
fotografie) podczas zajęć i przedsięwzięć Centrum Kultury 105 w Koszalinie
( np. konkursy, festiwale, występy, koncerty i wyjazdy zespołów, zajęcia
otwarte itp.) oraz wykorzystywanie ww. materiałów do promocji Centrum
Kultury 105 w Koszalinie poprzez media lokalne , regionalne,
ogólnopolskie, strony internetowe, YouTube, portale społecznościowe
........................................
data

…...........................................
podpis

