
Karta zgłoszeń na ferie zimowe w Kartuskim Centrum Kultury w Kartuzach  

zaznacz termin uczestnictwa X □ 14.02-18.02.2022 lub □ 21.02-25.02.2022  

Zajęcia dla grup wiekowych:  6 – 12 lat 

 zakreśl właściwe w kółko* 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
 

WNIOSEK RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O SKIEROWANIE DZIECKA na wybrany termin zajęć: 

 

Imię i nazwisko dziecka ………………………………………………………...wiek…..PESEL …………………... 

 
Adres zamieszkania.……………………………………………………………………………………………………… 

 
Kontakt do rodziców ( opiekunów) Imię i nazwisko 1. ……………………………………….nr telefonu. 

w czasie pobytu dziecka w placówce 

2. ………………………………………nr telefonu 

 
Dodatkowa informacja o stanie zdrowia dziecka……………………………………………………………………….. 

 
ZGODA RODZICÓW / OŚWIADCZENIA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH): 

1. Wyrażam zgodę na wyjazd mojego dziecka na wycieczki i wyjścia, poza obiekt Kartuskiego Centrum 
Kultury organizowane podczas ferii zimowych. 

2. Wyrażam zgodę na udzielenie niezbędnej pomocy medycznej stanach zagrażających życiu lub 
zdrowiu mojego dziecka. 

3. Wyrażam zgodę na bezpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka przez Organizatora 

i sponsorów podczas zdjęć, we wszystkich materiałach związanych z promocją zajęć zimowych 
Kartuskiego Centrum Kultury. 

 
ZOBOWIĄZANIA RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH: 

Uczestnik wnosi częściową odpłatność za udział w zimowych feriach w wysokości 50,00 zł. przelewem 
na konto Kartuskiego Centrum Kultury w Kartuzach, PKO Bank Polski SA  

nr konta: 50 1020 1866 0000 1702 0061 3125. 

Zobowiązuje się do pokrycia kosztów ewentualnych szkód wyrządzonych przez moje dziecko podczas 
zajęć organizowanych przez Kartuskie Centrum Kultury w Kartuzach oraz miejscach odwiedzanych 
podczas zajęć. 

Organizator nie bierze odpowiedzialności za utracone rzeczy i przedmioty wartościowe. 
1. Zobowiązuję się do pokrycia kosztów ewentualnych szkód wyrządzonych przez moje dziecko  

w czasie zajęć. 

2. W przypadku usunięcia uczestnika, rodzice lub opiekunowie zobowiązują się do odebrania dziecka 

w trybie natychmiastowym. 

3. Rodzic zobowiązany jest zapewnić dziecku prowiant i odpowiedni strój. 
 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O SPOSOBIE OPUSZCZENIA PRZEZ DZIECKO ZAJĘĆ 
 

Dziecko MOŻE/NIEMOŻE* samodzielnie opuszczać zajęcia o godz.14:00 

Dziecko będzie odbierane przez (imię i nazwisko osoby odbierającej) o godz.14:00 
 

………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

Podpis rodziców/opiekuna  …………………………………………………….   
 

Cd .następna strona 

 
  



Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem 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), publ. Dz. Urz. UE 
L Nr 119, s. 1 w celu przetwarzaniach danych osobowych.  

 

 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

 

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kartuskie Centrum Kultury w Kartuzach  

(adres ul. Klasztorna1,83-300 Kartuzy, tel. kontaktowy:58 681 29 39). 
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem 
Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu  udziału uczestników w zajęciach edukacyjnych. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.  

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.  

6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają 
dane osobowe w imieniu Administratora.  

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych. 

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się 
 z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych,  

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych 
osobowych jest brak możliwości uczestnictwa w wypoczynku. 

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega 
Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym 
profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.  

 

 

 

 

 
……………………….. 

     (data, podpis) 

 

mailto:inspektor@cbi24.pl

