
KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA
NA ZAJĘCIA GRUPOWE RUCHOWE – OSOBY PEŁNOLETNIE

I. DANE UCZESTNIKA

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

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

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

4. Telefon kontaktowy …………………………………………………………………………………………………………..

5. RODZAJ I NAZWA ZAJĘĆ

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

II. OŚWIADCZENIA

Wyrażam  zgodę  się  na  udział  w  zajęciach  grupowych  organizowanych  przez  Ośrodek
Promocji Gminy Jaworze wg ramowego planu zajęć oraz akceptuję Regulamin Zajęć Stałych
określający warunki uczestnictwa w zajęciach.

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

data           podpis uczestnika

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z cennikiem zajęć i zobowiązuję się do systematycznego
uiszczania  opłat  za  zajęcia  do  10-tego  dnia  każdego  miesiąca.  Szczegółowe  zasady
odpłatności  za  zajęcia  kulturalne określa  Zarządzenie  Dyrektora  Ośrodka Promocji  Gminy
Jaworze.

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

data          podpis uczestnika
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Oświadczam,  że   nie  mam  żadnych  przeciwskazań  zdrowotnych  do  udziału  w  zajęciach:
Zdrowy  kręgosłup,  Aerobik,  Zumba  (zaznaczyć  właściwe)  organizowanych  przez  Ośrodek
Promocji Gminy Jaworze oraz uczestniczę w w/w zajęciach na własną odpowiedzialność.

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

data          podpis uczestnika

III. ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w karcie zgłoszenia przez
Ośrodek Promocji Gminy Jaworze w celu rozpatrzenia zgłoszenia oraz organizacji zajęć.
Wyrażenie  zgody  jest  dobrowolne.  Brak  zgody  w  zakresie  „Danych  uczestnika”
uniemożliwi nam przyjęcie zgłoszenia.

TAK NIE

2. Wyrażam  zgodę  na  nieodpłatne  wykorzystane  i  rozpowszechnianie  mojego  wizerunku
utrwalonego  w  postaci  fotografii/lub  dokumentacji  filmowej  z  organizowanych
zajęć/warsztatów  w celach  promocyjnych  Ośrodka  Promocji  Gminy  Jaworze.  Niniejsza
zgoda nie jest  ograniczona ilościowo, czasowo ani  terytorialnie i  dotyczy  umieszczania
wizerunku na stronie internetowej organizatora oraz w mediach społecznościowych, na
których  organizator  ma  założony  profil.  Podanie  danych  jest  dobrowolne,  a  Ośrodek
Promocji  Gminy  Jaworze  deklaruje,  że  nie  będzie  wykorzystywał  wizerunku  do  celów
zarobkowych  i  będzie  przetwarzał  go  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  klauzurze
informacyjnej.

TAK NIE

3. Potwierdzam  zapoznanie  się  z  klauzulą  informacyjną  dotyczącą  przetwarzania
przekazanych przeze mnie  w związku z udziałem w zajęciach grupowych/kulturalnych.

TAK  NIE

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

data            podpis uczestnika
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