
KARTA  UCZESTNIKA  WARSZTATÓW DKŁ
 (prosimy o czytelne wypełnienie)

Dane uczestnika
Imię i nazwisko uczestnika:

Wiek uczestnika:

Data urodzenia:

Adres zamieszkania uczestnika:

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna 

Adres zamieszkania rodzica/opiekuna

Tel. kontaktowe rodziców/opiekunów

Adres e-mail:

Oświadczenie:
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w warsztatach organizowanych przez Dom Kultury w 
Łomiankach, a także wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka 
podczas warsztatów, konkursów i uroczystości organizowanych przez Dom Kultury w Łomiankach oraz 
wykorzystanie tego wizerunku poprzez umieszczanie zdjęć na stronie internetowej Domu Kultury w 
Łomiankach, w kronice Domu Kultury w Łomiankach oraz tablicach ściennych i w materiałach 
promocyjnych.

Oświadczam, że:
1. Stan zdrowia mojego dziecka pozwala na uczestnictwo w warsztatach. Stan zdrowia mojego 

dziecka pozwala na uczestnictwo w zajęciach. W razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości co 
do kontynuowania zajęć przez dziecko, pracownicy DK wystąpią z prośbą o objęcie dziecka opieką 
w warunkach domowych, zasięgnięcie opinii lekarza i przestrzeganie zaleceń w tym zakresie. 

2. Odpowiadam za bezpieczeństwo mojego dziecka przed i po warsztatach.
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie w/w danych osobowych zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 

r. 
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) na 
potrzeby 
Domu Kultury w Łomiankach wraz z filiami.

................................................                                                                               …………………………..
                                   
Miejscowość, data                                                                                         podpis  rodzica/opiekuna prawnego
                                                                                                                       

* niepotrzebne skreślić
  

 

EUROPEJSKA FUNDACJA PROMOCJI KULTURY

WYSPA ARTYSTÓW

LETNIE WARSZTATY WOKALNO - TANECZNE

Borowo 27.06-01.07.2016

 Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w warsztatach wokalno-tanecznych organizowanych w terminie 
    27.06-1.07.2016 w Borowie przez Fundację Wyspa Artystów 
                                                                                                                                                     Tak/ Nie/*

Wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie i publikowanie wizerunku mojego dziecka (w formie fotograficznej i filmowej) 
przez Fundację Wyspa Artystów, bez ograniczeń czasowych za pośrednictwem dowolnego medium zgodnie z art. 81 
ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego  1994 r. (Dz.U.2006 nr 90, poz. 631 ze zm.). 

                                                                                                                                                      Tak/ Nie/*

Oświadczam, że:
1. Stan zdrowia mojego dziecka pozwala na uczestnictwo w warsztatach. W razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości
 co do kontynuowania zajęć przez dziecko, prowadzący zajęcia wystąpią z prośbą o odbiór dziecka i objęcie opieką 
w warunkach domowych.
2. Odpowiadam za bezpieczeństwo mojego dziecka w drodze na warsztaty i drodze powrotnej.
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie
 danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz wykorzystanie fotografii i filmów
 w tym na ich opublikowanie w środkach masowego przekazu przez Fundację Wyspa Artystów  w celach informacyjnych
 i promocyjnych.

PESEL

Oświadczenie:

................................................                                                                     …………………………..
       Miejscowość, data                                                                          podpis rodzica/opiekuna prawnego

www.WyspaArtystow.pl     e-mail:biuro@wyspaartystow.pl     tel. 601 151 485

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20021010926
http://pl.wikipedia.org/wiki/1997
http://pl.wikipedia.org/wiki/29_sierpnia

