
 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  

na warsztaty taneczne dla dzieci i młodzieży 

 

DANE OSOBOWE UCZESTNIKA 

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………….. Wiek: …………………….. 

Adres zamieszkania: ……………………………………………………………………………………………… 

 

DANE OSOBOWE RODZICÓW/OPIEKUNÓW  

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………. 

Telefon: ………………………………………… Email: ………………………………………………………….. 

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………. 

Telefon: ………………………………………… Email: ………………………………………………………….. 

 

ZGODY I OŚWIADCZENIA  

 Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w warsztatach tanecznych organizowanych przez 
Gminny Ośrodek Kultury i Turystyki w Dorohusku oraz akceptuję Regulamin uczestnictwa.  

 Oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka jest co najmniej dobry i nie ma przeciwwskazań 
zdrowotnych oraz innych do udziału w warsztatach tanecznych. W przeciwnym razie ponoszę 
całkowitą odpowiedzialność  za ich skutki. 

 Oświadczam, że w przypadku nieprzestrzegania przez moje dziecko zasad ustalonych przez 
Organizatora dotyczących przebiegu i organizacji zajęć oraz pokazów tanecznych - co 
przyczyniłoby się do powstania szkód u mojego dziecka, osób trzecich lub Organizatora - ponoszę 
za to pełną odpowiedzialność. 

 Oświadczam, że jako Rodzic/Opiekun biorę pełną odpowiedzialność za przybycie mojego dziecka 
na wyznaczone miejsce zajęć  oraz powrót do domu, a także na miejsce ewentualnych występów 
i pokazów tanecznych. 

 Oświadczam, że dane zawarte w niniejszym Formularzu są zgodne ze stanem prawnym i 
faktycznym, a w razie ich zmiany zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie 
Organizatora. 

Bez wyrażenia tych zgód nie będzie możliwe świadczenie przez nas usług na Państwa rzecz. 

 

………………………………………………………….. 
Data i podpis Rodzica/Opiekuna 

Gminny Ośrodek Kultury i Turystyki w Dorohusku 

Adres: ul. Niepodległości 50, 22-175 Dorohusk     NIP: 563-19-13-563 

Siedziba: ul. Parkowa 5 (Pałac Suchodolskich), 22-175 Dorohusk 

tel. 82 566 18 13     email: kontakt@gokitdorohusk.pl 

www.gokitdorohusk.pl 



ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka (imię i nazwisko) 

…………………………………………………………………………… w celu i w zakresie niezbędnym do udziału w 

warsztatach tanecznych organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury i Turystyki w Dorohusku 

zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1.  

Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie 

wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

wycofaniem. 

………………………………………………………….. 
Data i podpis Rodzica/Opiekuna 

 

ZGODA NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU  

W związku z uczestnictwem w warsztatach tanecznych organizowanych przez Gminny Ośrodek 

Kultury i Turystki w Dorohusku wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka  

(imię i nazwisko) …………………………………………………………………………… w publikacjach na (zaznacz 

właściwe):  

 stronie internetowej,   

 audycjach telewizyjnych,  

 audycjach radiowych,  

 wydawnictwach i w materiałach promocyjnych,  

 gazetkach i broszurach, kronice lub kronice okolicznościowej, 

 gablotach i na tablicach ściennych  

zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. 

Dz. U. z 2019 r., poz. 1231 ze zm.). Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku nie jest ograniczona 

czasowo i terytorialnie. 

………………………………………………………….. 
Data i podpis Rodzica/Opiekuna 

 

 


