Dane rodzica/opiekuna
……………………………………
Imię i nazwisko
…………………………………………………………………..
Adres korespondencyjny
……………………………………………………………………
Numer telefonu, e-mail

Deklaruję uczestnictwo mojego/jej syna/córki
…………………………………………………………………………… wiek ………………
Nr PESEL …………………………., w zajęciach:…………………………………………….
organizowanych przez Żuławski Ośrodek Kultury w roku 2016/2017. Jednocześnie oświadczam,
że zapoznałem/am się z Regulaminem Uczestnika Zajęć oraz z Regulaminem Opłat oraz
zostałem poinformowany, że zajęcia są:
a) nieodpłatne*
b) odpłatne* w kwocie …………………………… i zobowiązuję się uiszczać opłatę
z góry do dnia 10 każdego miesiąca.
Sposoby płatności za zajęcia:
1. kasa ŻOK-u,
2. przelew na konto ŻOK-u: 68 8306 0003 0005 5462 2000 0010, w tytule przelewu:
imię i nazwisko uczestnika, za jakie zajęcia, za który miesiąc.
W przypadku rezygnacji z zajęć, deklaruję powiadomić o tym fakcie Żuławski Ośrodek
Kultury. Nieuiszczenie opłaty w terminie jest równoznaczne z rezygnacją z zajęć.
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i dziecka na potrzeby rekrutacji i
dokumentacji zajęć, prowadzonej przez Żuławski Ośrodek Kultury zgodnie z Ustawą o ochronie danych
osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101,
poz. 926 z późn.zm.).
 Wyrażam zgodę na otrzymywanie powiadomień sms o wydarzeniach Żuławskiego Ośrodka Kultury.
 Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera Żuławskiego Ośrodka Kultury na podany adres e-mail.

Nowy Dwór Gdański, dnia…………………..

…………………………………..
Podpis rodzica/opiekuna

________________________________________
*niepotrzebne skreślić

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA

1. Ja, ……………………………………………………………………………., zamieszkały/a
w ………………………………………….., ul…………………………., niniejszym wyrażam
zgodę na wykorzystywanie wizerunku mojego dziecka ………………………………………
przez Żuławski Ośrodek Kultury, wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez
Gminę Nowy Dwór Gdański, w ramach uczestnictwa w zajęciach dla dzieci i młodzieży.

2. Wyrażam na rzecz ŻOK zgodę na wykorzystanie przez ŻOK lub przez inne osoby na zlecenie
ŻOK wizerunku dziecka, w tym na obrót egzemplarzami, na których utrwalono ten wizerunek,
oraz na zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami,
rozpowszechnianie oraz publikowanie, także wraz z wizerunkami innych osób utrwalonymi
w ramach zajęć dla dzieci i młodzieży, materiałach służących popularyzacji działań w zakresie
edukacji kulturalnej ŻOK poprzez rozpowszechnianie wizerunku w:
a) mediach elektronicznych, w szczególności na stronach internetowych;
b) prasie;
c) broszurach, ulotkach, gazetkach, wydawnictwach itp.

3. Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą Zgodą nie narusza niczyich
dóbr osobistych ani innych praw.

4. ŻOK może przenieść na inne podmioty prawo do korzystania z wizerunku na zasadach
określonych w niniejszej Zgodzie, w celu promocji działań w zakresie edukacji kulturalnej ŻOK.

5. Oświadczam, że niniejszej zgody udzielam nieodpłatnie.

...........................................................
Miejscowość, data

............................................................................
Podpis rodzica/opiekuna

