Góra, dnia ………………………..

KARTA ZGŁOSZENIA DO SEKCJI I GRUP
DOMU KULTURY W GÓRZE
Imię i nazwisko uczestnika…………………………………………………………………………………………………………………………
Rok urodzenia uczestnika………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres rodzica / opiekuna lub uczestnika pełnoletniego………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Telefon kontaktowy* – …………………………………………………………………………………………………………………………….
Imiona i nazwiska rodziców / opiekunów prawnych (dot. osób nieletnich)………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Dane kontaktowe uczestnika pełnoletniego (uczestnik nieletni podaje dane rodzica/opiekuna)
Telefon kontaktowy* – ………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres e-mail * -………………………………………………………………………………………………………………………………..........
*Dane nieobowiązkowe ale mogą ułatwid kontakt z rodzicem /opiekunem prawnym czy osobą zgłaszającą się na wybraną sekcję.

Nauka gry na instrumentach dętych
drewnianych
(nauka od 9 roku życia)

Nauka gry na instrumentach dętych blaszanych–
trąbka
(nauka od 9 roku życia)

Nauka gry na gitarze
(nauka od 9 roku życia)

Warsztaty plastyczne
(szkoła podstawowa)
Rodzinne warsztaty plastyczne
(rodzice z dziedmi)
Warsztaty rękodzieła
Grupa filmowo-fotograficzna

(nauka od 9 roku życia)

Grupa teatralna
(przedszkole, szkoła podstawowa)

Nauka gry na instrumentach klawiszowych

Rytmika – grupa 3-5 lat

Nauka gry na gitarze basowej
(nauka od 9 roku życia)

Nauka gry na perkusji

Rytmika – grupa 6-8 lat

(nauka od 9 roku życia)

Zespół Śpiewaczy ANCORA

Zajęcia wokalne i choreografii scenicznej
BIG BAND

Zespół Śpiewaczy NIEZAPOMINAJKI

REGULAMIN
1.Zobowiązuję się do systematycznego uczęszczania na zajęcia organizowane przez Dom Kultury w Górze. Swoje
nieobecności czy nieobecności mojego dziecka będę zgłaszał/a instruktorowi zajęd lub pracownikowi Domu Kultury
w Górze
2. Oświadczam, że nie ma przeciwwskazao zdrowotnych do udziału w zajęciach. (dotyczy to osoby pełnoletniej
jak i dziecka)
3. Dom Kultury w Górze zastrzega sobie możliwośd zmiany godzin i dni prowadzonych zajęd. Informacje
o zmianach przekazywane będą na zajęciach, drogą sms-ową, telefoniczną, na stronie internetowej lub na Facebooku.

W związku z art. 13 ust. 1 i 2 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 takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy Panią/Pana, że:
1. Administratorem danych osobowych Pana/Pani i dziecka będzie Dom Kultury w Górze, ul. Armii Polskiej 13,
56-200 Góra.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: e- mail: iodags@iodags.pl.
3. Dane osobowe Pani/Pana i dziecka będą przetwarzane w celu uczestnictwa w wybranych sekcjach
na podstawie udzielonej zgody.
4. Dane przechowywane będą przez okres uczestnictwa Pani/Pana czy dziecka w zajęciach organizowanych
przez Dom Kultury w Górze.
5. Dane osobowe mogą byd przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie zawieranych umów
powierzenia oraz uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych swoich i dziecka, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia ich przetwarzania.
7. Ma Pani/Pan prawo do wycofania wyrażonej zgody. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie będzie miało
wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

Wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie i publikowanie mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka
(w formie fotograficznej i filmowej) przez Dom Kultury w Górze, zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. Jednocześnie oświadczam, że moja zgoda dotyczy
fotografii i materiału filmowego przedstawiających mój wizerunek/wizerunek mojego dziecka,
dokumentujących wszelkie formy zajęd oraz imprez organizowanych przez Dom Kultury w Górze oraz,
że rozpowszechnianie przez Dom Kultury w Górze mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka w formie
fotografii i materiału filmowego może byd realizowane bez ograniczeo czasowych za pośrednictwem dowolnego
medium (m.in. stronie internetowej Domu Kultury w Górze i Facebooku Domu Kultury w Górze)
TAK

NIE**

** - właściwe zaznaczyć „X”

…………………………………………………………………….
czytelny podpis zgłaszającego / rodzica lub opiekuna prawnego dziecka

