
 
KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA  

NA OTWARTE ZIMOWE WARSZTATY ARTYSTYCZNE W JAWORZU 
 

I. DANE DZIECKA  

1. Imię i nazwisko dziecka ……………………………………………………………………………………………………………..  

2. Data urodzenia ………………………………………………………………………………………………………………………….  

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

4. Imię i nazwisko rodzica/opiekuna ..............................................................................................  

5. Telefon do rodzica/opiekuna ….……………………………………………………...…………………………………………  

6. Dane pełnoletnich osób upoważnionych do odbierania dziecka (imię i nazwisko, numer 

telefonu) ……………………………………………………………………………………………………………………………………….  

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

II. INFORMACJA RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O STANIE ZDROWIA DZIECKA  

(prosimy o dobrowolne podanie informacji, czy dziecko choruje, czy przyjmuje na stałe leki, szczególne zalecenia 
lub przeciwwskazania, celem zapewnienia dziecku odpowiedniego bezpieczeństwa podczas zajęć)  

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

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

☐ Wyrażam zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych  

☐ Nie wyrażam zgody na przetwarzanie tych danych osobowych  

 

III. OŚWIADCZENIA  

☐ Zgadzam się na udział mojego dziecka w zajęciach organizowanych przez Ośrodek Promocji 

Gminy Jaworze oraz akceptuję warunki uczestnictwa w warsztatach.  

☐ Oświadczam, że moje dziecko może samo wracać do domu po zakończeniu zajęć i że w tym 

czasie biorę za niego/nią pełną odpowiedzialność.  

☐ Oświadczam, że dane zawarte w Karcie Zgłoszenia są zgodne z prawdą, dane podaję 

dobrowolnie i jestem świadomy/a, że bez ich podania nie jest możliwy udział mojego 

dziecka/podopiecznego w Otwartych Zimowych Warsztatach Artystycznych w Jaworzu 

organizowanych przez Ośrodek Promocji Gminy Jaworze w dniach ……………………………….                                                                                                                                                                           

                                                                                                                               (uzupełnić)  

☐ Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich 

oraz mojego podopiecznego danych osobowych oraz zobowiązuje się poinformować osoby 

wskazane w zgłoszeniu, jako upoważnione do odbioru mojego podopiecznego o celach i 

zasadach przetwarzania danych osobowych określonych w klauzuli informacyjnej Otwartych 

Zimowych Warsztatów Artystycznych w Jaworzu.  

 

 

 

……………………………………….                                                                 …………………………………………………….  
                  data                                                                                                       czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego  

 

 

 

 



IV. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

Ja niżej podpisany ……………………………………………………………………………….  

będąca/y opiekunem prawnym ……………………………………………………………………………….......................  

/imię i nazwisko osoby będącej podmiotem zgody/  

1) Wyrażam zgodę na zamieszczenie przez Ośrodek Promocji Gminy Jaworze wizerunku mojego 

podopiecznego utrwalonego podczas Otwartych Zimowych Warsztatów Artystycznych w Jaworzu 

odbywających się w dniach: ………………………………………… (uzupełnić), w celu dokumentacji 

wydarzeń kulturalnych oraz promocji działalności Ośrodka Promocji Gminy Jaworze. 

Zostałam/em poinformowana/y, że udzielona przeze mnie zgoda jest dobrowolna i przysługuje 

mi prawo do jej cofnięcia.  

Zgoda obejmuje zamieszczanie zdjęć na:  

☐ stronie internetowej Ośrodka Promocji Gminy Jaworze  

☐ stronie Ośrodka Promocji Gminy Jaworze na portalu Facebook  

☐ w mediach  

☐ materiałach edukacyjnych, informacyjnych i promocyjnych wydawanych przez Ośrodek 

Promocji Gminy Jaworze.  

Ponadto wyrażam/nie wyrażam zgodę/y* na umieszczanie i publikowanie prac wykonanych 

przez mojego podopiecznego: na stronie internetowej Ośrodka Promocji Gminy Jaworze/ 

profilach internetowych zarządzanych przez Ośrodek Promocji Gminy Jaworze (Facebook)/ 

materiałach edukacyjnych, informacyjnych i promocyjnych wydawanych przez Ośrodek Promocji 

Gminy Jaworze/ oraz w mediach w celu informacji i promocji Ośrodka Promocji Gminy Jaworze.*  

* - niepotrzebne skreślić  

2) Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z 4 kwietnia 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191) zezwalam na nieodpłatne utrwalanie i 

rozpowszechnianie mojego wizerunku i wizerunku mojego podopiecznego w postaci fotografii 

wykonanej w trakcie Otwartych Zimowych Warsztatów w Jaworzu. Wyrażam również zgodę na 

nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnianie mojego wizerunku oraz wizerunku mojego 

podopiecznego na ww. fotografii na terenie kraju do celów dokumentacji wydarzeń kulturalnych 

organizowanych przez Ośrodek Promocji Gminy Jaworze oraz promocji działalności Ośrodka 

Promocji Gminy Jaworze przez ich zamieszczenie na stronie internetowej Ośrodka Promocji 

Gminy Jaworze, profilach internetowych zarządzanych przez Ośrodek Promocji Gminy Jaworze 

(Facebook), mediach oraz materiałach edukacyjnych, informacyjnych i promocyjnych 

wydawanych przez Ośrodek Promocji Gminy Jaworze.  

Nadto oświadczam, że nieodpłatna zgoda na utrwalenie i rozpowszechnianie mojego wizerunku i 

wizerunku mojego podopiecznego obejmuje także wykorzystanie, utrwalanie, zwielokrotnienie, 

kopiowanie, rozpowszechnianie, obróbkę, opracowanie i powielanie wizerunku dowolną 

techniką bądź za pośrednictwem dowolnego medium na potrzeby opublikowania we wskazanych 

celach. Oświadczam, że niniejsza zgoda do ww. celów następuje bez ograniczeń czasowych i 

terytorialnych. Przeniesienie niniejszego zezwolenia oraz wszelkich praw z nim związanych na 

osobę lub podmiot trzeci będący partnerem Ośrodka Promocji Gminy Jaworze nie wymaga mojej 

uprzedniej zgody na taką czynność i następuje nieodpłatnie.  

 

 

……………………………………….                                                                 ……….……………………………………..…….  
                    data                                                                                                   czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego 


