
DEKLARACJA UDZIAŁU DZIECKA W ZAJĘCIACH NA ROK 2019/2020 

 

              Rodzaj zajęć:                                 
 

Imię i nazwisko dziecka: 

 

Data urodzenia: 

 

Adres zamieszkania: 

 

Imię i nazwisko rodzica/ prawnego 

opiekuna: 

Tel. 

E-mail: 
 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w w/w zajęciach zorganizowanych przez Centrum 

Kultury i Bibliotekę publiczną w Kamieńcu 
 

Kamieniec, dnia...................................... Czytelny podpis............................................... 
 

Jednocześnie oświadczam, że: 

1. zapoznałam/em się z Regulaminem uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez CKiBP 

w Kamieńcu i akceptuję wszystkie jego zapisy, 

2. zobowiązuję się do regularnego uiszczania opłat za zajęcia zgodnie z ustalonymi stawkami na 
konto: Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Kamieńcu nr 03 8666 0004 0200 1618 2000 0002 BS 
o/Kamieniec, podając : imię i nazwisko uczestnika, nazwę zajęć 

3. wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody na publikację wizerunku mojego dziecka utrwalonego w 

ramach uczestnictwa w zajęciach jakąkolwiek techniką, na wszelkich nośnikach (w tym w 

postaci fotografii i dokumentacji filmowej, lub dźwiękowej). Zgoda dotyczy używania, 

obróbki, powielania i wielokrotnego rozpowszechniania wizerunku uczestnika zajęć na 

potrzeby promocyjne Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Kamieńcu. . Wizerunek 

uczestnika zajęć może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, 

kadrowania i kompozycji, , może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, - bez 

obowiązku akceptacji przez rodzica produktu końcowego. Zgoda, obejmuje wszelkie formy 

publikacji dotyczące promocji działalności CKiBP, w szczególności publikacje na stronach 

internetowych, portalach społecznościowych, a także w lokalnej telewizji i prasie. Wizerunek 

dziecka nie może być użyty w formie lub publikacji obraźliwej dla uczestnika zajęć lub 

naruszać w inny sposób jego dobra osobiste. 

4. wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody na udział dziecka w wyjazdach na koncerty, festiwale, 

wystawy i inne formy działalności kulturalnej zarówno na terenie Gminy Kamieniec jak i poza 

jej granicami związane z zajęciami w których uczestniczy. 

5. Oświadczam, że ponoszę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w drodze na 

zajęcia i w czasie powrotu z zajęć.  

6. Przyjmuję do wiadomości, że za posiadane przez dziecko przedmioty wartościowe CKiBP nie 

odpowiada 

7. wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody  na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb 

niezbędnych do organizacji zajęć i działań promocyjnych CKiBP. 

8. Jestem świadomy/-a, że: 

• dane osobowe są przetwarzane dla potrzeb niezbędnych do realizacji zajęć organizowanych 

przez Centrum Kultury i Bibliotekę Publiczną w Kamieńcu, a także promocji CKiBP i nie 

będą udostępniane innym osobom, 

• dane osobowe są przetwarzane przez administratora danych: Dyrektor Centrum Kultury i 

Biblioteki Publicznej ul. Szkolna 2 64-061 Kamieniec. 

• mam prawo dostępu do treści danych osobowych zwartych w niniejszej Deklaracji i 

możliwości ich poprawiania, 

• brak zgody, o której jest mowa w pkt 3, 4 i 6 nie skutkuje brakiem możliwości zapisu i 

uczestnictwa dziecka w zajęciach. 

 

 

Kamieniec, dnia...................................... Czytelny podpis........................................ 


