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• Zgłaszam uczestnictwo dziecka w zajęciach (podać nazwę zajęć, dzień i godzinę): 

 

……………………………………………………………………………………… 

• Wyrażam zgodę, by w razie konieczności prowadzący zajęcia podjął decyzję o udzieleniu dziecku 

pomocy lekarskiej. 

• Oświadczam, że ponoszę całkowitą odpowiedzialność za stan zdrowia dziecka podczas uczestnictwa 

w zajęciach. 

• Zobowiązuję się do regularnego opłacania zajęć dziecka PRZED PIERWSZYMI ZAJĘCIAMI W 

DANYM MIESIĄCU przelewem na nr konta: 59 1240 6348 1111 0011 0207 3981 (w tytule przelewu 

podając: imię, nazwisko i rodzaj zajęć) lub w kasie CKiIO (sekretariat, ul. Lilpopa 18). Brak 

uregulowania należności skutkuje wykreśleniem dziecka z listy uczestników zajęć. 

• Rezygnacja z zajęć powinna być złożona pisemnie. 

• Nieobecność na zajęciach z przyczyny leżącej po stronie uczestnika nie wpływa na obniżenie ceny 

zajęć. 

• W przypadku odwołania zajęć z przyczyny leżącej po stronie CKiIO zajęcia zostaną odrobione w 

innym, wspólnie ustalonym terminie lub opłata zostanie proporcjonalnie obniżona. Opłata obejmuje 

od 3 do 5 (w przypadku zajęć 2 razy w tygodniu - odpowiednio 6-10) zajęć w miesiącu. Jeżeli liczba 

zajęć spadnie do dwóch (w przypadku zajęć 2 razy w tygodniu- trzech) opłata wynosi 50% stawki 

miesięcznej. 

• Wyrażam zgodę na pokrycie kosztów ewentualnych szkód wyrządzonych przez dziecko w trakcie 

trwania zajęć. 

 
 

……………………………………… 

podpis rodzica / opiekuna prawnego 

 

Zapisy przyjmowane są w CKiIO od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-16.00. Kontakt: 

paulina.soczewka@ckiopodkowa.pl, tel. 571 271 790 lub 22 758 94 41 

 
Warunkiem wpisu uczestnika na listę uczestników jest: 

• dostarczenie do biura CKiIO wypełnionej, podpisanej KARTY ZGŁOSZENIA lub przesłanie jej mailem na 

adres: paulina.soczewka@ckiopodkowa.pl 

• dokonanie wpłaty za zajęcia zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie www.ckiopodkowa.pl 

UWAGA! KARTĘ ZGŁOSZENIA WYPEŁNIA RODZIC LUB OPIEKUN PRAWNY. 

Imię: 

Nazwisko: 

Data urodzenia: 

Ulica i numer domu: 

Miejscowość, kod pocztowy: 

Telefon: 

E-mail: 

  Nr karty mieszkańca Podkowy Leśnej: 

DANE RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO 

Imię i nazwisko: 

Telefon: 

E-mail: 
  Nr karty mieszkańca Podkowy Leśnej: 

 

mailto:paulina.soczewka@ckiopodkowa.pl,
mailto:olga.zdybel@ckiopodkowa.pl
http://www.ckiopodkowa.pl/


KARTA JEST WAŻNA, GDY PODANE SĄ WSZYSTKIE DANE I GDY JEST ZŁOŻONY PODPIS. 

KARTĘ można odebrać w CKiIO lub wydrukować ze strony www.ckiopodkowa.pl i odesłać skan 

mailem na adres: info@ckiopodkowa.pl. 

 
 

Klauzula informacyjna oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

 
 

Administratorem danych osobowych zawartych w umowie jest Zamawiający (lub Zleceniodawca). Dane 

przetwarzane są w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą. Podanie danych 

niezbędnych do wykonania umowy jest konieczne, zgodnie z art. 353 [1] kodeksu cywilnego. Dane nie są 

przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom, ani też do państw trzecich. Odbiorcami danych mogą 

być jedynie osoby i podmioty upoważnione do przetwarzania danych oraz uprawnione na podstawie 

przepisów prawa organy publiczne. Dane są przechowywane przez czas niezbędny do wykonania umowy, a 

także określony w szczególnych przepisach prawa oraz przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących 

administratorowi danych i w stosunku do niego. Osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo wglądu w 

swoje dane i prawo ich uzupełniania i poprawiania. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych 

dostępne są w siedzibie i na stronie www Administratora: https://www.ckiopodkowa.pl/index.php/rodo/ 

 
 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych – moich oraz mojego dziecka w związku z udziałem 

dziecka w zajęciach organizowanych przez Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej. 

Jednocześnie oświadczam, że przekazuję wyraźną i dobrowolną zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych 

osobowych moich i mojego dziecka. 

 
 

……………………………………… 

podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku 

 

1. Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku 

mojego dziecka, utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci 

fotografii i dokumentacji filmowej) przez Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w 

Podkowie Leśnej, ul. Lilpopa 18, na potrzeby dokumentacji zajęć. 

2. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. 

3. Dla potrzeb wydarzenia wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego 

przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, 

może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania filmowe z jego 

udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów 

powstających na potrzeby konkursu oraz w celach informacyjnych. 

4. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w 

Internecie (w tym na stronach Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie 

Leśnej, ul. Lilpopa 18 oraz portalach społecznościowych Facebook, itp.) oraz zamieszczenie 

w materiałach promocyjnych i informacyjnych. 

5. Wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji dla dziecka obraźliwej lub naruszać 

w inny sposób jego dóbr osobistych. 

 

 

……………………………………… 

podpis rodzica/opiekuna prawnego 

http://www.ckiopodkowa.pl/#_blank
http://www.ckiopodkowa.pl/#_blank
mailto:info@ckiopodkowa.pl
http://www.ckiopodkowa.pl/index.php/rodo/

