
Administratorem danych jest Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki” z siedzibą   w Krakowie, przy ul. Papierniczej 2. Dane osobowe 
zbierane są wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji zajęć. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej 
danych oraz możliwość ich poprawiania. Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest 
możliwe uczestnictwo w zajęciach. 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W WARSZTATACH KUTURALNO-ARTYSTYCZNYCH 
ORGANIZOWANYCH PRZEZ KLUB KULTURY PRZEGORZAŁY  

 
1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest uiszczenie opłaty. 
2. Zajęcia odbywają się w godzinach 8:00 – 17:00. Ze względu na program  

i bezpieczeństwo, dzieci prosimy przyprowadzać w godz. 8:00 – 9:00 i odbierać 
najpóźniej w godz. 16:00 – 17:00. 

3. Rodzice zobowiązani są do przygotowania dziecku drugiego śniadania oraz zapewnienia 
obuwia zmiennego. 

4. W dniu wycieczek (środy) Rodzice zobowiązani są zapewnienia dziecku aktualnej 
legitymacji szkolnej i dwóch 1,5 godzinnych biletów komunikacji miejskiej.  

5. Zapisanie dziecka na warsztaty jest równoznaczne z akceptacją warunków uczestnictwa. 
6. Zaakceptowanie Warunków uczestnictwa oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych 

osobowych przez Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki” (31-221 Kraków, ul. Papiernicza 
2) w celach związanych z udziałem w zajęciach, zgodnie z art. 24 Ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883 z późn. zm.). 

7. Zaakceptowanie warunków uczestnictwa oznacza zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie 
przez Klub kultury Przegorzały wizerunku uczestnika, wykonanego w trakcie zajęć w celach 
dokumentacyjnych  i promocyjnych.  

8. Organizator zastrzega, że program zajęć może ulec zmianie.  
9. Klub Kultury zobowiązuje się zapewnić dziecku bezpieczeństwo w godzinach uczestniczenia 

dziecka w zajęciach deklarowanych przez opiekuna prawnego/rodzica  w Karcie Uczestnika 
10. Chętnym Klub Kultury zapewnia za odpłatnością jeden posiłek w trakcie zajęć – dwudaniowy 

obiad dostarczany przez firmę cateringową Gościniec posiadającą wszelkie atesty na żywienie 
dzieci. 

11. W razie nagłej choroby dziecka zapewnia się udzielenie dziecku pierwszej pomocy  
i zawiadomienie rodziców. 

 
Oświadczenia Opiekuna prawnego/rodzica 

 
 

1. Oświadczam, że…………………….....................................................(imię i nazwisko 
dziecka) posiada ubezpieczenie (NNW). 

2. Wyrażam zgodę na uczestnictwo dziecka w wycieczkach organizowanych przez Centrum 
Kultury „Dworek Białoprądnicki” z dojazdem komunikacją miejską. 

3. Wyrażam zgodę na spożywanie przez moje dziecko posiłków przygotowanych przez firmę 
cateringową Gościniec w okresie pobytu na zajęciach kulturalno – artystycznych  

 
 
 

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

                                                                                                Data i podpis rodziców lub opiekunów 
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KARTA UCZESTNIKA WARSZTATÓW ARTYSTYCZNO-KULTURALNYCH  
W KLUBIE KULTURY PRZEGORZAŁY 

I. INFORMACJA ORGANIZATORA ZAJĘĆ 
1. Organizator: Klub Kultury Przegorzały- filia Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki” 
2. Forma zajęć: cykl zajęć i warsztatów edukacyjnych skierowanych do dzieci szkół podstawowych 

(edukacyjne, plastyczne, społeczne, teatralne, filmowe, gry i zabawy, wycieczka do kina). 
3. Adres: ul. Białoprądnicka 3, Kraków 31-221 
4. Czas trwania: 26.06 do 21.07.2017: I tydzień, II tydzień, III tydzień, IV tydzień, 8.00-17.00. 

II. DANE DZIECKA  

1. Imię dziecka…………………………………………………………………………..… 

2. Nazwisko…………………………………………………………………………...…… 

3. Data urodzenia…………………………PESEL: ……………………………………… 

4. Adres zamieszkania……………………………………………………………………... 

5. Telefon do rodziców (opiekunów) ………………………………………………………. 

6. Dane pełnoletnich osób upoważnionych do odbierania dziecka tj. nazwisko i imię oraz numer 

dowodu osobistego: 

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

                                                                                                Data i podpis rodziców lub opiekunów 
7. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka z zajęć: 

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka z klubu kultury Przegorzały 
do domu po zajęciach i że jestem świadom/a iż przyjmuję na siebie całkowitą odpowiedzialność za 
bezpieczeństwo dziecka podczas jego samodzielnego powrotu do domu. 
 

………………………………………………………………… 

                                                                                                Data  i podpis rodziców lub opiekunów 

Proszę określić, o której godzinie dziecko ma wyjść z zajęć: 

……………………………………………………………. 

III. INFORMACJA RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O STANIE ZDROWIA DZIECKA 
 czy w ostatnim roku dziecko było w szpitalu? powód..................................................... 
 czy dziecko jest uczulone? Pokarmy, leki, inne..................................................................... 
 dodatkowe uwagi o stanie zdrowia dziecka /dolegliwości i objawy/ 
       ………………………………………………………………………………………………… 
  czy dziecko przyjmuje leki (w jakich dawkach)?.................................................................. 

 
1. STWIERDZAM, ŻE PODAŁAM(EM) WSZYSTKIE ZNANE MI INFORMACJE 

O DZIECKU, KTÓRE MOGĄ POMÓC W ZAPEWNIENIU WŁAŚCIWEJ OPIEKI 
W CZASIE POBYTU DZIECKA NA ZAJĘCIACH.  

2. ZGADZAM SIĘ NA UCZESTNICTWO DZIECKA W WYJŚCIACH 
  I WYCIECZKACH ORGANIZOWANYCH W RAMACH ZAJĘĆ. 

3. ZAPOZNAŁAM(EM) SIĘ Z WARUNKAMI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH.  
 

…………………………………………………… 

                                                                                                 data i podpis rodziców lub opiekunów 
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