KARTA ZGŁOSZENIA
Ferie zimowe w GOK i GBP w Kuryłówce
IMIĘ I NAZWISKO .............................................................................................
wiek dziecka……………………

miejsce zamieszkania……………………………..…

imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego

TELEFON

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a. 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 tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oświadczam,
że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka w zakresie: imię i
nazwisko, imię i nazwisko dziecka, wiek, dane kontaktowe w celu uczestnictwa w Feriach zimowych w
GOK i GBP organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Kuryłówce.

…………................................................................................................................
WYRAŻAM ZGODĘ NA UDZIAŁ MOJEGO DZIECKA W FERIACH ZIMOWYCH
ORGANIZOWANYCH W GOK W KURYŁÓWCE.

...........................................................................................................................................................
(data i miejscowość)

(podpis rodzica/opiekuna prawnego)

Wyrażam/nie wyrażam* zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka
do domu po zajęciach w GOK
*właściwe podkreślić

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem uczestnictwa w Feriach Zimowych
organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Kuryłówce.
……………………………………………………………………………..
(data i miejscowość)

(podpis rodzica/ opiekuna prawnego)

WYRAŻAM ZGODĘ NA WYJAZD MOJEGO DZIECKA PODCZAS
FERIACH ZIMOWYCH ORGANIZOWANYCH W GOK W KURYŁÓWCE NA:

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku
Wyrażam/ nie wyrażam* zgodę na nieodpłatne utrwalenie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie przez
Gminny Ośrodek Kultury w Kuryłówce wizerunku mojego dziecka w formie fotografii, nagrań lub
innych form utrwalenia dla celów związanych z promocją działalności Gminnego Ośrodka Kultury w
Kuryłówce.
Wizerunek będzie rozpowszechniany wyłącznie w materiałach promocyjnych, na stronie internetowej
Gminnego Ośrodka Kultury w Kuryłówce oraz na fanpage GOK na facebooku.
* niepotrzebne skreślić

...........................................................................................................................................................
wyjazd do Rzeszowa Kręgielnia Galaktyka 13 luty 2019 r. (środa)

(data i miejscowość)

(podpis rodzica/opiekuna prawnego)

wyjazd do Rzeszowa Sala Zabaw Kolorowy Świat 14 luty 2019 r. (czwartek)
DLA ŚWIETLIC ŚRODOWISKOWYCH
wyjazd do Kuryłówki Teatrzyk Blaszany Bębenek 12 luty 2019 r. (wtorek)
w

wyjazd do Kuryłówki KINO SFERYCZNE 19 luty 2019 r. (wtorek)

…………………………………………………………………………..
(data i miejscowość)

Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.

(podpis rodzica/ opiekuna prawnego)

...........................................................................................................................................................
(data i miejscowość)

WAŻNE

Specjalne potrzeby i problemy zdrowotne dziecka
………………………………………………………………………………………………………….……………

(podpis rodzica/opiekuna prawnego)

