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KARTA UCZESTNICTWA
Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka ....................................................................................................

w zajęciach  warsztatowych Gminnego Ośrodka Kultury w Chybiu w roku szkolnym 20.../20....
Jednocześnie oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka pozwala na jego udział w w/w warsztatach.
Wyrażam zgodę, by w razie konieczności instruktor warsztatów podjął decyzję o udzieleniu mojemu dziecku
pomocy lekarskiej.

Gminny Ośrodek Kultury w Chybiu nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe przedmioty
(np. biżuteria, aparaty fotograficzne, MP 3 , telefony komórkowe i inne) oraz ubrania, obuwie posiadane 
podczas zajęć przez uczestników warsztatów.

Gminny Ośrodek Kultury w Chybiu nie ponosi odpowiedzialności za powrót uczestników z warsztatów 
do domu. Prosimy o zapewnienie dziecku bezpiecznego powrotu.

AKCEPTUJĘ REGULAMIN KARTY UCZESTNICTWA

Chybie dnia.....................................

.................................................................................
Czytelny podpis rodzica / opiekuna

IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA

ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA

NUMER TELEFONU DZIECKA

NR TELEFONU RODZICA /OPIEKUNA

ADRES MAILOWY

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka zawartych w “Karcie uczestnictwa”oraz wykorzystywanie wizerunku 
mojego dziecka dla potrzeb niezbędnych do realizacji zadań ośrodka kultury ( zgodnie z ustawą o Ochronie Danych osobowych;
Dz. U. Z 2002r. Nr 101, pozycja 926 ze zm.)

Gminny Ośrodek Kultury zastrzega sobie prawo do skreślenia z listy uczestnika zajęć ze względu na niestosowne
 zachowanie na zajęciach oraz niesłuchanie poleceń prowadzącego.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie neewsletter`a GOK na adres email:

nazwa grupy warsztatowej WYMAGANE
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Wzór zgody na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminny Ośrodek Kultury 
w Chybiu, ul. Bielska 51, 43-520 Chybie w celach otrzymywania drogą elektroniczną, za 
pośrednictwem poczty elektronicznej, informacji o charakterze marketingowym, 
pochodzących od Gminnego Ośrodka Kultury w Chybiu, zgodnie z ustawą z 18 lipca 2002 r. 
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204). 

……………………………………… 

Podpis osoby wyrażającej zgodę 
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