
  KARTA ZGŁOSZENIA 
          Ferie zimowe w GOK i GBP w Kuryłówce  
 
IMIĘ I NAZWISKO  ............................................................................................. 
 
wiek dziecka……………………   miejsce zamieszkania……………………………………..… 
 
imię i nazwisko  rodzica/opiekuna prawnego   TELEFON  
 

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

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w feriach zimowych  
Organizowanych w GOK w Kuryłówce.  
 

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)                                        (czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego) 

 
 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w zajęciach podczas  
Feriach zimowych organizowanych w GOK w Kuryłówce na: 
 
           Warsztaty plastyczne „breloczek walentynkowy”  (opłata 5zł) 

         Warsztaty plastyczne „rzeźba z masy papierowej” (bezpłatne) 

         Warsztaty plastyczne „Lama z filcu” (opłata 10zł) 

w      Warsztaty „Tworzenie  w glinie”  (opłata 15zł) 

         Warsztaty plastyczne „cd. rzeźba z masy papierowej” (bezpłatne) 

         Warsztaty plastyczne „Drzewko szczęścia” (opłata 5zł) 

         Zrób to sam „Motyle z drewna” (opłata 10zł) 

        Odlotowa lekcja „doświadczenia z  fizyki i chemii” (opłata 15zł) 

*właściwe zaznaczyć 
 

………………………………………………………………………….. 
 (data i miejscowość)                                                                     (podpis rodzica/ opiekuna prawnego) 
 

 
WAŻNE  Specjalne potrzeby i problemy zdrowotne dziecka  
 

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

 

 

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. 

 

 

.................................................................................................................................................................................... 
(data i miejscowość)                                                        (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 

 

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 

 

 

.................................................................................................................................................................................... 
(data i miejscowość)                                                                 (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

           

 

 
 

 

 
 

 

 

 

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

.................................................................................................................................................................................... 
(data i miejscowość)                                                                (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 


