OŚWIADCZENIE O UDZIALE W ZAJĘCIACH

OŚWIADCZENIE O UDZIALE W ZAJĘCIACH

(proszę wypełnić drukowanymi literami)

(proszę wypełnić drukowanymi literami)

Imię i nazwisko dziecka …...........................………………….......................… Wiek........….......….

Imię i nazwisko dziecka …...........................………………….......................… Wiek........….......….

Kontakt do rodzica/opiekuna: Imię i nazwisko……………............................................................

Kontakt do rodzica/opiekuna: Imię i nazwisko……………............................................................

Adres.............................…………………..........................................................................................

Adres.............................…………………..........................................................................................

Tel. .........................................................… Tel. zakładu pracy…...........................................…...
(zostanie wykorzystany tylko w razie niemożności połączenia się z numerem prywatnym)

Tel. .........................................................… Tel. zakładu pracy…...........................................…...
(zostanie wykorzystany tylko w razie niemożności połączenia się z numerem prywatnym)

INFORMACJA RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O STANIE ZDROWIA DZIECKA:

INFORMACJA RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O STANIE ZDROWIA DZIECKA:

(czy dziecko jest uczulone – wykaz alergenów, ewentualnie inne przeciwwskazania do udziału
w zajęciach):

(czy dziecko jest uczulone – wykaz alergenów, ewentualnie inne przeciwwskazania do udziału
w zajęciach):

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

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

Oświadczam, że podałam(em) wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą pomóc
w zapewnieniu mu właściwej opieki w czasie trwania warsztatów.
Wyrażam zgodę na samodzielny
powrót dziecka do domu.

Nie wyrażam zgody na samodzielny
powrót dziecka do domu.

Oświadczam, że podałam(em) wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą pomóc
w zapewnieniu mu właściwej opieki w czasie trwania warsztatów.
Wyrażam zgodę na samodzielny
powrót dziecka do domu.

Nie wyrażam zgody na samodzielny
powrót dziecka do domu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. informuję, iż:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. informuję, iż:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polkowickie Centrum Animacji z siedzibą
w Polkowicach 59-100, przy ul. Skalników 4;
2. inspektorem ochrony danych osobowych w Polkowickim Centrum Animacji jest Pan Krzysztof
Pukaczewski, e-mail: pukaczewski@hotmail.com;
3. Pani/Pana dane osobowe: imię i nazwisko, adres, telefon, telefon zakładu pracy, imię, nazwisko oraz
wiek i wizerunek uczestnika warsztatów (dziecka), przetwarzane będą w ramach udziału w zajęciach oraz
publikacji materiałów informacyjnych z przebiegu wydarzenia, na podstawie udzielonej zgody, którą w
każdej chwili mogą Państwo odwołać;
4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Polkowickie Centrum Animacji z siedzibą w Polkowicach
59-100, przy ul. Skalników 4;
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim;
6. dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia zajęć;
7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa
się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8. ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Placówki Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan,
iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umownym. Jest Pan/Pani zobowiązana
do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie wykluczenie z udziału
w zajęciach.

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polkowickie Centrum Animacji z siedzibą
w Polkowicach 59-100, przy ul. Skalników 4;
2. inspektorem ochrony danych osobowych w Polkowickim Centrum Animacji jest Pan Krzysztof
Pukaczewski, e-mail: pukaczewski@hotmail.com;
3. Pani/Pana dane osobowe: imię i nazwisko, adres, telefon, telefon zakładu pracy, imię, nazwisko oraz
wiek i wizerunek uczestnika warsztatów (dziecka), przetwarzane będą w ramach udziału w zajęciach oraz
publikacji materiałów informacyjnych z przebiegu wydarzenia, na podstawie udzielonej zgody, którą w
każdej chwili mogą Państwo odwołać;
4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Polkowickie Centrum Animacji z siedzibą w Polkowicach
59-100, przy ul. Skalników 4;
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim;
6. dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia wydarzenia;
7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa
się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8. ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Placówki Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan,
iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umownym. Jest Pan/Pani zobowiązana
do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie wykluczenie z udziału
w zajęciach.

……………………………….
miejscowość, data

…...………………………………
czytelny podpis opiekuna

……………………………….
miejscowość, data

…...………………………………
czytelny podpis opiekuna

REGULAMIN UDZIAŁU W ZAJĘCIACH

REGULAMIN UDZIAŁU W ZAJĘCIACH

realizowanych przez Polkowickie Centrum Animacji, zwane dalej Organizatorem.

1.

realizowanych przez Polkowickie Centrum Animacji, zwane dalej Organizatorem.
1. Uczestnik zobowiązuje się do:

Uczestnik zobowiązuje się do:
– bezwzględnego przestrzegania regulaminów obowiązujących w PCA, Kinie oraz innych miejscach,
zachowywania

się

zgodnie

z

ogólnie

przyjętymi

obyczajami,

zasadami

kultury

–

zachowywania

się

zgodnie

z

ogólnie

przyjętymi

obyczajami,

zasadami

i współżycia społecznego,

– wykonywania poleceń instruktorów,

– nie oddalania się z miejsca zajęć bez zgody prowadzącego,

– nie oddalania się z miejsca zajęć bez zgody prowadzącego,

– brania czynnego udziału w zajęciach,

– brania czynnego udziału w zajęciach,

– przestrzegania stosownych przepisów porządkowych, przeciwpożarowych i BHP.

– przestrzegania stosownych przepisów porządkowych, przeciwpożarowych i BHP.

2.

Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do punktualnego odbierania uczestników zajęć.

2. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do punktualnego odbierania uczestników zajęć.

3.

Rodzic/opiekun wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka lub prac przez niego
wykonanych na potrzeby promocji Polkowickiego Centrum Animacji na następujących polach
eksploatacji: w internecie, szczególnie na stronie Polkowickiego Centrum Animacji, oraz na
W przypadku rażącego naruszenia regulaminu, a w szczególności: krzywdzenia innych,
wandalizmu, umyślnej dewastacji, palenia papierosów, posiadania i używania narkotyków
i innych środków psychoaktywnych na terenie PCA oraz samowolnego opuszczania PCA, uczestnik
nie będzie mógł brać udziału w zajęciach.
Organizator

nie

ponosi

odpowiedzialności

za

zabrudzenie

lub

uszkodzenie

odzieży

w trakcie trwania zajęć.

6.

Uczestnicy nie powinni przynosić na zajęcia sprzętu elektronicznego (telefonów itp.). Organizator
nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste uczestników.

7.

Podanie przez uczestnika danych osobowych w związku z udziałem w zajęciach jest dobrowolne ale
niezbędne do realizacji, szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się
oświadczeniu o udziale w zajęciach.

8.

na potrzeby promocji Polkowickiego Centrum Animacji na następujących polach eksploatacji: w
internecie, szczególnie na stronie Polkowickiego Centrum Animacji, oraz na facebooku PCA.

obowiązującego prawa oraz postanowienia innych regulaminów obowiązujących w Polkowickim Centrum
Animacji.
Informuję, że zapoznałem się z niniejszym regulaminem oraz że zapoznałem z nim moje dziecko
i zobowiązuję się do jego przestrzegania.

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

umyślnej

dewastacji,

palenia

papierosów,

posiadania

i

używania

narkotyków

i innych środków psychoaktywnych na terenie PCA oraz samowolnego opuszczania PCA, uczestnik nie
będzie mógł brać udziału w zajęciach.
5.

Organizator

nie

ponosi

odpowiedzialności

za

zabrudzenie

lub

uszkodzenie

odzieży

w trakcie trwania zajęć.
6. Uczestnicy nie powinni przynosić na zajęcia sprzętu elektronicznego (telefonów itp.). Organizator nie
ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste uczestników.
7. Podanie przez uczestnika danych osobowych w związku z udziałem w zajęciach jest dobrowolne ale
niezbędne do realizacji, szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się
oświadczeniu o udziale w zajęciach.
8. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie
obowiązującego prawa oraz postanowienia innych regulaminów obowiązujących w Polkowickim Centrum

W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie

miejscowość, data

3. Rodzic/opiekun wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka lub prac przez niego wykonanych

4. W przypadku rażącego naruszenia regulaminu, a w szczególności: krzywdzenia innych, wandalizmu,

facebooku PCA.

5.

kultury

i współżycia społecznego,

– wykonywania poleceń instruktorów,

4.

miejscach, w

których będą odbywały się zajęcia,

w których będą odbywały się zajęcia,
–

– bezwzględnego przestrzegania regulaminów obowiązujących w PCA, Kinie oraz innych

…..............................................
czytelny podpis opiekuna

Animacji.
Informuję, że zapoznałem się z niniejszym regulaminem oraz że zapoznałem z nim moje dziecko
i zobowiązuję się do jego przestrzegania.

…...........................................
miejscowość, data

…..............................................
czytelny podpis opiekuna

