
  

 

                 KARTA ZGŁOSZENIOWA – ZAJĘCIA W SDK 
NAZWA ZAJĘĆ …………………………………………………………………….. 

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA 

ADRES ZAMIESZKANIA 

IMIONA I NAZWISKO 
RODZICÓW/OPIEKUNÓW 

DZIECKO SAMODZIELNIE WRACA DO DOMU 

TEL. KOMÓRKOWY 
RODZICÓW/OPIEKUNÓW 

ODPŁATNOŚĆ ZA UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH 

* Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z Regulaminem uczestnictwa w zajęciach w Sławieńskim Domu Kultury, zobowiązuję się do przestrzegania 
jego zapisów . 

Zgadzam się na przetwarzanie powyższych danych osobowych w zakresie niezbędnym dla realizacji celów statutowych Sławieńskiego Domu Kultury i zgodnie z * 
przepisami Rozporządzenia 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) 

*Wyrażam zgodę na uczestnictwo dziecka, pozostającego pod moją prawną opieką, w wyżej wymienionych zajęciach ( dot. osób niepełnoletnich) 

Podpis uczestnika lub prawnego opiekuna 
( w przypadku uczestnika niepełnoletniego) 

Sławno, dnia 

… ……………………………………………………………………. 
… ………………………………………………………………………………………………… 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA OŚWIADCZENIE 

UTRWALENIE I PUBLIKACJĘ WIZERUNKU 
Ja, niżej podpisany ( a ) 

………………………………………………………………. 

Oświadczam, że: 

Ja, niżej podpisany(a) wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie i 

publikowanie mojego wizerunku/ wizerunku mojego dziecka 
… 

… …………………………………………………………………./*( w formie fotografii 

cyfrowej) przez Sławieński Dom Kultury ( zgodnie z art. 81 ust.1 ustawy o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. – Dz.U.2006 

r.Nr.90 poz.631 z późn.zm.). 

1 .Dziecko moje choruje/ nie choruje*na chorobę przewlekłą ( jeśli tak, to proszę 

podać schorzenie) 

… …………………………………………………………………. 

.Przyjmuje/ nie przyjmuje*na stałe leki ( jeśli tak, proszę je wymienić) 

…………………………………………………………………. 

Jednocześnie oświadczam, że: 

2 
1 .Moja zgoda dotyczy fotografii przestawiającej wizerunek 

mojego dziecka/*, dokumentujących wszelkie formy zajęć oraz imprez 

podczas., organizowanych przez Sławieński Dom Kultury. 
… 

3.Brak przeciwwskazań do udziału mojego dziecka w 

zajęciach…………………………………………………………………… 
2     .Rozpowszechnianie przez Sławieński Dom Kultury  

wizerunku mojego dziecka w formie fotografii cyfrowej może być 

realizowane bez ograniczeń terytorialnych i czasowych za pośrednictwem 

dowolnego medium 

Oświadczenie dotyczy dzieci w wieku 7-16la uczestniczących w zajęciach wakacyjnych 

organizowanych przez Sławieński Dom Kultury. 

… ……………………………………………………………………… …………………………………………………………………… 
Imię i Nazwisko osoby składającej oświadczenie Data i podpis 


