
KARTA ZGŁOSZENIOWA UCZESTNIKA ZAJĘĆ WAKACYJNYCH 

 – Załącznik Nr 1 do Regulaminu Zajęć Wakacyjnych 2022

I. ORGANIZATOR: Biblioteka i Ośrodek Kultury w Piotrkowie Kujawskim ul. Rynek 20,
88-230 Piotrków Kujawski 
II. TERMIN: 18-22 lipca 2022 r.
III. DANE UCZESTNIKA :

1. Imię i nazwisko dziecka   .........................................................................................................

2. Data urodzenia dziecka..........................................................................................................

3.Adres zamieszkania dziecka i nr tel........................................................................................

4. Imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów...............................................................

....................................................................................................................................................

5. Adres i nr telefonu rodziców /opiekunów/  ...........................................................................

6. Czy dziecko ma jakieś przeciwwskazania lekarskie do ćwiczeń, zabaw i gier ruchowych?

TAK/NIE * niewłaściwe skreślić

7. Istotne dane o stanie zdrowia uczestnika zajęć:

a) uczulenia/alergie....................................................................................................................

b)przyjmowane aktualnie leki...................................................................................................

c) znoszenie jazdy samochodem/autokarem.............................................................................

d) inne istotne informacje konieczne do zapewnienia dziecku bezpieczeństwa:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

IV. OŚWIADCZENIA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

Oświadczam, że podałam(em) wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą pomóc w zapewnieniu
właściwej  opieki  w  czasie  udziału  mojego  dziecka  w  zajęciach  wakacyjnych.  Zapoznałam/em  się  z
programem  i wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w zajęciach wakacyjnych. Oświadczam, że:
1) zapoznałam/em się i akceptuję postanowienia Regulaminu  zajęć wakacyjnych organizowanych  przez
Bibliotekę i Ośrodek Kultury w Piotrkowie Kujawskim w dniach 18-22 lipca 2022 r.
2)  wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  zawartych  w  karcie  zgłoszenia  na  potrzeby
niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestnika zajęć zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu  Europejskiego  i  Rady (UE)   z  dnia  27.04.2016  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) (Dz.U.UE.L.2016.119.1)
12) wyrażam zgodę bezpłatne rozpowszechnianie zdjęć i filmów zawierających wizerunek mojego dziecka,
zarejestrowanych  podczas  zajęć,  zgodnie  z  obowiązującym  w  Polsce  prawem  w  celu  promocji  i  na
potrzeby funkcjonowania BiOK. 

.........................................................................

 Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego
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Informuję, że:  dziecko będzie odbierane z zajęć przez  rodzica/opiekuna prawnego lub upoważnioną
osobę*/dziecko wraca do domu samodzielnie*

* - niepotrzebne skreślić
.........................................................................

Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

Wyrażam zgodę na udział mojej córki/ mojego syna................................................................... 

w  wycieczkach  autokarowych  i  pieszych zorganizowanych  zgodnie  z  harmonogramem  zajęć
wakacyjnych.

             

..............................................................................

Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

Dziecko może zakupić i spożywać podczas wycieczek lody oraz drobne posiłki typu fast food TAK/NIE*
* - niepotrzebne skreślić
                                                                                              

                                                                                              ..............................................................................

Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego
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