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KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA   

 DZIECIĘCE GRUPY TWÓRCZE 
Rok kulturalny 2022/2023 

 

 
I. DANE PODSTAWOWE  
 
1. Nazwa Domu Kultury (placówki Miejskiego Domu Kultury w Bielsku-Białej)*……………………………………………………...………  

2. Nazwa zajęć* ……………………………………………………………………….…………………………..………………………….……. 

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

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

5. Nr karty Rodzina + …………………………………………….Data ważności karty Rodzina + ……………..…………………………… 
 

II. DANE OSOBOWE 
 
1. Imię i nazwisko dziecka* ………………………………………………………………………………………………………….…………….. 

2. Data i miejsce urodzenia* …………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Adres zamieszkania* ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. Adres e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5. Dane rodziców (opiekunów prawnych) / Numer telefonu (celem zapewnienia kontaktu wz. uczestnictwem dziecka w zajęciach)*:  

Imię i nazwisko Nr telefonu 

  

  

6. Dane pełnoletnich osób upoważnionych do odbioru dziecka z zajęć: 

Imię i nazwisko Nr telefonu Stopień pokrewieństwa  

   

   

   

 

7.  Samodzielność ubierania się i zgłaszania potrzeb fizjologicznych*   TAK   NIE   
 

 

……………………………………….       ………………………………………. 
  Data         Podpis rodzica lub opiekuna 

 

III. INFORMACJA RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O STANIE ZDROWIA DZIECKA  
(Informacje o szczególnych potrzebach lub stanie zdrowia dziecka istotnych w pracy w grupie lub w zajęciach indywidualnych tj. np. choroby  
przewlekłe, wady rozwojowe, alergie).  
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych dotyczących potrzeb lub stanu zdrowia dziecka (zgodnie 

z art. 9 ust. 2 lit. a RODO) przez Dom Kultury wskazany w zgłoszeniu - placówkę Miejskiego Domu Kultury w Bielsku-Białej,  

ul. 1 Maja 12, w celu zapewnienia mu adekwatnej opieki i bezpieczeństwa, istotnej do pracy w grupie lub w zajęciach indywidualnych. 

 TAK    NIE    NIE DOTYCZY (jeśli nie podano informacji o stanie zdrowia w pkt. III)  

 

 
……………………………………….       ………………………………………. 
  Data         Podpis rodzica lub opiekuna 
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III. ZGODY  

1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w zajęciach organizowanych przez wskazany w zgłoszeniu Dom Kultury wg. 

ramowego planu zajęć oraz akceptuję warunki uczestnictwa w zajęciach. 

  TAK   NIE   

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych mojego dziecka podanych w karcie zgłoszenia przez 

Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej, ul. 1 Maja 12 w celu zakwalifikowania uczestnika na zajęcia, udziału przez niego w 

zajęciach, naliczenia ewentualnych zniżek, oraz weryfikacji osób upoważnionych do reprezentowania i odbioru dziecka. 

Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak brak podania danych wymaganych (*) uniemożliwi nam przyjęcie i obsługę 

zgłoszenia. 

 TAK   NIE  

3. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku dziecka utrwalonego w postaci fotografii i/lub 

dokumentacji filmowej z organizowanych zajęć / warsztatów w celach promocyjnych Miejskiego Domu Kultury w Bielsku-Białej. 

Niniejsza zgoda nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie i dotyczy umieszczania wizerunku na stronie 

internetowej MDK oraz w mediach społecznościowych, na których MDK ma założony profil. Podanie danych jest dobrowolne, a 

Miejski Dom Kultury deklaruje, że nie będzie wykorzystywał wizerunku do celów zarobkowych. 

 TAK   NIE   

4. Wyrażam zgodę na nieodpłatne umieszczenie i publikowanie prac wykonanych przez moje dziecko przez wskazany w 

zgłoszeniu Dom Kultury – placówkę Miejskiego Domu Kultury w Bielsku-Białej w celach promocyjnych zajęć w mediach 

internetowych tj. na stronie internetowej Miejskiego Domu Kultury oraz mediach społecznościowych, na których MDK - Dom 

Kultury ma założony profil. 

 TAK   NIE   NIE DOTYCZY 

5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez MDK w Bielsku-Białej, ul. 1 Maja 12 celem prowadzenia 

komunikacji w ramach organizowanych zajęć (tj. np. informowanie o zmianach terminów, odwołanych zajęciach, ewentualnie 

innych działaniach promocyjnych związanych z prowadzonymi zajęciami).  

    TAK   NIE   

 

 
……………………………………….       ………………………………………. 
  Data         Podpis rodzica lub opiekuna 

IV. OŚWIADCZENIA   

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z cennikiem zajęć i zobowiązuję się do systematycznego uiszczania opłat za zajęcia do 10 
dnia każdego miesiąca. Połowa kwoty za zajęcia to opłata stała, która nie podlega odliczeniu w przypadku nieobecności 
dziecka na zajęciach. Szczegółowe zasady odpłatności na dany rok kulturalny określone są w zarządzeniu Dyrektora 
Miejskiego Domu Kultury ws. odpłatności za zajęcia kulturalne w podległych placówkach.   

2. Oświadczam, że wymienione w upoważnieniu osoby do odbioru dziecka wyraziły zgodę na podanie swoich danych (imię i 
nazwisko, st. pokrewieństwa) oraz zostali poinformowani o odbiorcach danych oraz sposobie ich przetwarzania..  

3. W przypadku wystąpienia u dziecka jakichkolwiek objawów chorobowych (w tym sugerujących chorobę zakaźną), zobowiązuję 
się nie przyprowadzać dziecka do placówki MDK lub jeżeli objawy wystąpią w trakcie zajęć – zobowiązuję się do 
natychmiastowego  odebrania dziecka z placówki MDK. 

4. Wyrażam zgodę na odizolowanie dziecka w wyznaczonym miejscu lub w odrębnym pomieszczeniu, jeżeli dziecko przejawia 
niepokojące objawy choroby.   

5. Zobowiązuję się poinformować placówkę MDK, w której organizowane są zajęcia / warsztaty o każdej zmianie wynikającej ze 
złożonych oświadczeń, w trakcie uczęszczania na zajęcia / warsztaty.  

6. Potwierdzam zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania przekazanych przeze mnie danych osobowych, 
w związku z udziałem w zajęciach. Zostałem poinformowany, że Administratorem Danych Osobowych jest Miejski Dom Kultury, 
ul. 1 Maja 12, 43-300 Bielsko-Biała. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych zapewniony jest pod adresem e-mail: 
iod@mdk.bielsko.pl. Pozyskane dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z rozpatrzeniem zgłoszenia i organizacją 
zajęć, przetwarzaniem wizerunku, nr. telefonu, e-mail, zapewnienia dziecku adekwatnej opieki i bezpieczeństwa, istotnej do pracy 
w grupie lub w zajęciach indywidualnych oraz przeciwdziałaniem COVID-19. Szczegółowa klauzula informacyjna oraz zakres praw 
przysługujących w związku z przetwarzaniem danych osobowych znajduje się na stronie www.mdk.bielsko.pl (zakładka RODO) 
oraz w Domach Kultury MDK. 

 

 
   ……………………………………….       ………………………………………. 
  Data         Podpis rodzica lub opiekuna 
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