Centrum Kultury w Piasecznie

Nr Karty

www.kulturalni.pl

………………..

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA
1.NAZWA ZAJĘĆ
………………………………………………………………………………………………………………..
2.INSTRUKTOR PROWADZĄCY ZAJĘCIA
(Imię i Nazwisko)
……………………………………………………….

3.MIEJSCE ZAJĘĆ (PK lub Klub Kultury)
…………………………………………….

5.DANE UCZESTNIKA ZAJĘĆ:
a) Imię i nazwisko
uczestnika
b) Data urodzenia
c) Adres

zamieszkania
d) Tel. kontaktowy
e) Adres e-mail
6.DANE RODZICA/OPIEKUNA UCZESTNIKA ZAJĘĆ:
a) Imię i nazwisko
rodzica/opiekuna
b) Adres zamieszkania
c) Tel. kontaktowy
d) Adres e-mail
7.POSIADANE UPRAWNIENIA DO ZNIŻKI ZA ZAJĘCIA
(w przypadku posiadania proszę zaznaczyć krzyżykiem rodzaj zniżki)
a) KDR 3+
b) KDR 4+
……………………………

…………………………….

(Nr karty)

(Nr karty)

c)

MGOPS

d)

INNE

8.DATA ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ

Dokończenie rejestracji na odwrocie strony
Uczestnik zobowiązuję się do:
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CZĘŚĆ II - OŚWIADCZENIE
1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Zajęć Centrum Kultury w Piasecznie i
zobowiązuję się do jego przestrzegania.
2. Zobowiązuje się do uczestniczenia w zajęciach Centrum Kultury do momentu ich zakończenia bądź
zgłoszenia pisemnej rezygnacji.

3. Jako uczestnik zajęć wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum
Kultury w Piasecznie zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z
2002r. nr 101, poz. 926 z późn. zm).
4. Jako uczestnik zajęć wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Centrum Kultury w Piasecznie mojego
wizerunku (wizerunku podopiecznej/go). Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie,
filmy lub nagrania wykonane podczas wydarzeń organizowanych przez Centrum Kultury, takich jak:
koncerty, uroczystości, spektakle, zajęcia, warsztaty i innych zbiorowych zgromadzeń mogą zostać
umieszczone na stronie internetowej oraz na oficjalnych fanpagach Centrum Kultury w calach
informacyjnych i promocyjnych oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych i publikacjach.
5. Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również o
wynagrodzenie
względem
Centrum
Kultury
z
tytułu
wykorzystywania
mojego
wizerunku/głosu/wypowiedzi na potrzeby określone w oświadczeniu. Niniejszej zgody udzielam na
czas określony równy okresowi trwania mojej współpracy z Centrum Kultury w Piasecznie.
………………………………………………………
IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA ZAJĘĆ
LUB OPIEKUNA W PRZYPADKU OSÓB
NIEPEŁNOLETNICH

CZĘŚĆ III – REZYGNACJA
Niniejszym zgłaszam rezygnację z powyższych zajęć z dniem …………………….

………………………………………………………
IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA ZAJĘĆ
LUB OPIEKUNA W PRZYPADKU OSÓB
NIEPEŁNOLETNICH

___________________________________________________________________________________________________________________
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji działań statutowych placówki
(zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późn. zm).
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