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KARTA ZGŁOSZENIA NA ZAJĘCIA DOMU KULTURY ………………… 

na rok kulturalny 2019/2020 

OSOBA PEŁNOLETNIA 

 

Imię i nazwisko uczestnika zajęć: ………………………………………………………………………………………………………….……… 

Nazwa zajęć: …………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 
 

Termin rozpoczęcia zajęć (dzień, miesiąc, rok) …………………………………………………………………………………………….. 

Termin zakończenia zajęć (dzień, miesiąc, rok) …………………………………………………………………………………….………. 

nr karty R+ .............................................................     data ważności karty......................................................... 

nr karty Senior + ………………………………………………..       data ważności karty ……………………………………................ 

Data i miejsce urodzenia 
 

Adres 
 

 

Telefon kontaktowy 
 

 

Informacje o szczególnych 

potrzebach lub stanie zdrowia 

istotnych w pracy w grupie lub w 

zajęciach indywidualnych 

 

 

 

 

 
 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z cennikiem zajęć i zobowiązuję się do systematycznego uiszczania opłaty 
miesięcznej do 10. dnia każdego miesiąca.  

Szczegółowe zasady odpłatności na danych rok kulturalny określone są w zarządzeniu Dyrektora Miejskiego 
Domu Kultury ws. odpłatności za zajęcia kulturalne w podległych placówkach. 

 

  

……………………………………….       …………………………………………. 
        Data                           Podpis  
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Wyrażam chęć uczestnictwa w zajęciach edukacyjno-kulturalnych, imprezach, festiwalach, warsztatach 

organizowanych przez Dom Kultury …………………………….. - placówkę Miejskiego Domu Kultury w Bielsku-Białej 

oraz akceptuję warunki uczestnictwa w tych przedsięwzięciach. 

TAK [   ]   NIE [   ] 

Zgodnie z art. 6 ust 1 lit. a 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 oraz zgodnie z ustawą  
z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie  
i zwielokrotnione rozpowszechnianie przez Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej mojego wizerunku 
utrwalonego w postaci zdjęć i filmów podczas wydarzeń i zajęć organizowanych przez Dom Kultury 
………………….wyłącznie celach informacyjnych i promocyjnych 
Niniejsza zgoda:  

 jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie;  

 obejmuje wszelkie formy publikacji, za pośrednictwem dowolnego medium;  

 dotyczy umieszczania wizerunku na stronie internetowej (www.mdk.bielsko.pl), mediach 
społecznościowych na których MDK - Dom Kultury ………………………..ma założony profil oraz za 
pośrednictwem mediów (radio, telewizja, Internet) tylko i wyłącznie w kontekście promocji Miejskiego 
Domu Kultury w Bielsku-Białej.  

TAK [   ]   NIE [   ] 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne umieszczenie i publikowanie moich prac wykonanych w trakcie zajęć przez 
Dom Kultury w ………………. – placówkę Miejskiego Domu Kultury w Bielsku-Białej w celach informacyjnych i 
promocyjnych zajęć w roku kulturalnym 2019/2020 w mediach internetowych tj. na stronie internetowej 
Miejskiego Domu Kultury (www.mdk.bielsko.pl), mediach społecznościowych, na których MDK - Dom Kultury w 
………………… ma założony profil w internecie i prasie. 

TAK [   ]   NIE [   ] 

Zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 

wyrażam zgodę na przetwarzanie informacji dotyczących szczególnych potrzeb lub mojego stanu zdrowia 

przez Dom Kultury ……………………. - placówkę Miejskiego Domu Kultury w Bielsku-Białej w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa podczas zajęć. 

TAK [   ]   NIE [   ] 

Potwierdzam zapoznanie się z klauzulą informacyjną opisującą sposób przetwarzania danych osobowych  
w związku ze zgłoszeniem na zajęcia w Domu Kultury w ……………….. - placówkę Miejskiego Domu Kultury w 
Bielsku-Białej w roku kulturalnym 2019/2020. 

       TAK [   ]   

 

 

 

……………………………………….       …………………………………………. 
        Data                           Podpis  

 

 

 

 

http://www.mdk.bielsko.pl/
http://www.mdk.beskidy.pl/

