
KARTA ZAPISU NA ZAJĘCIA KÓŁKA KULTURALNO-REKREACYJNEGO 

w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. 

w roku szkolnym 2022/2023 

 
 

Nazwa szkoły, do której dziecko uczęszcza ..…………………...……………….…………….. 

…………………………………………………………………………….……klasa ………… 

 

Dane osobowe uczestnika zajęć 

Imię i Nazwisko uczestnika…………………………………………………………….. 

Data urodzenia ……………………… 

Adres zamieszkania uczestnika zajęć: 

Miejscowość ……………………………………..……. Kod …………………………………. 

Ulica ………………………………………………. Numer domu/mieszkania ……………….. 

Dane rodziców/opiekunów prawnych 

Imię i nazwisko matki ………………………………………………………………………….. 

Telefon kontaktowy: ……………………………..  

Imię i nazwisko ojca …………………………………………………………………………… 

Telefon kontaktowy: ……………………………..  

 

Zezwalam (biorę pełną odpowiedzialnośd) na samodzielne przybycie i powrót do domu 

mojego dziecka po zakooczonych zajęciach.  

Zajęcia rozpoczynają się i kooczą wg ustalonego harmonogramu. 

Zobowiązuję się do punktualnego przyprowadzania i odbierania dziecka z zajęd.  

Zobowiązuję się do każdorazowego odbierania telefonu od instruktora.  

W pomieszczeniach podczas zajęd mogą przebywad tylko członkowie danej grupy zajęciowej 

i Instruktor. 

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim nie 

odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione na terenie placówki. 

Zobowiązuję się przyprowadzad do MGOKSiR w Sokołowie Młp. wyłącznie zdrowe dziecko, 

bez kataru, kaszlu, podwyższonej temperatury ciała oraz natychmiast odebrad dziecko z 

placówki w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu w placówce. 

Oświadczam, że nie ma przeciwwskazao zdrowotnych do udziału mojego dziecka w zajęciach 

kółka kulturalno-rekreacyjnego organizowanych przez MGOKSiR w Sokołowie Młp. 

 

 

 



Informacja rodziców o stanie zdrowia dziecka (ewentualne dolegliwości i objawy, które 

występują u dziecka i o których powinien wiedzied instruktor) ......................................... 

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

Miejsce zajęd: budynek MGOKSiR w Sokołowie Młp, ul. Lubelska 5 

 

 

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

Imię i Nazwisko osoby składającej (Rodzica/Opiekuna prawnego)                                                   data i podpis 

 

 

 

 

Oświadczenie Rodzica/Opiekuna Dziecka 
 

Na podstawie 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych osobowych)świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka dla potrzeb niezbędnych do zapisu na Zajęcia 

Kulturalno-rekreacyjne, udziału w konkursach, warsztatach, itp. wydarzeniach kulturalnych 

organizowanych przez administratora– Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w 

Sokołowie Młp., tel. 17 77 29 053, e-mail: biuro@mgoksir-sokolow.pl 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 
Miejscowość, data     Czytelny podpis Rodzica/Opiekuna 

 

 

Na podstawie 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych osobowych) świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w zakresie wizerunku przez administratora – 

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp., tel. 17 77 29 053, e-mail: 

biuro@mgoksir-sokolow.plpoprzez upowszechnianie zdjęć i materiałów filmowych celem 

promowania działalności kulturalnej instytucji w mediach elektronicznych, na stronie internetowej, 

katalogach, afiszach, ulotkach, prasie lokalnej i innych, związanych z prowadzoną działalnością. 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 
Miejscowość, data    Czytelny podpis Rodzica/Opiekuna 
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