
Załącznik nr 1 do Regulaminu warunków uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Samorządowy Ośrodek Kultury w Alwerni. 

KARTA UCZESTNIKA ZAJĘĆ ORGANIZOWANYCH PRZEZ SAMORZĄDOWY   
OŚRODEK KULTURY W ALWERNI 

DANE DZIECKA: 

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

wiek:  …………………………………………………….…… 

Adres zamieszkania: …………………………………………………………………………………………………………..…………………………………   
                                                    (kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu, nr telefonu) 

 

Nazwa szkoły, do której uczęszcza dziecko …………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Imiona i Nazwiska rodziców/opiekunów prawnych oraz  numery telefonów kontaktowych: 

…………………………………………………………………………………………….……….. nr telefonu ……..…………………………………….………… 

………………………………………………………………………………………….….………  nr telefonu  ……..……………………………………………… 

Inne istotne  informacje o dziecku, które pomogą w rozwijaniu uzdolnień i  zapewnieniu właściwej opieki podczas zajęć 

organizowanych przez Samorządowy Ośrodek  Kultury (np. szczególne  zainteresowania, uzdolnienia dziecka, inne istotne 

informacje o dziecku): 

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

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

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w zajęciach organizowanych przez Samorządowy Ośrodek 
Kultury w Alwerni. 
 
Oświadczam, że moje dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych / ma przeciwwskazania zdrowotne1  
do uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Samorządowy Ośrodek Kultury w Alwerni w tym 
ruchowych i sportowo-rekreacyjnych. 
 
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody1 na samodzielny powrót mojego dziecka po zajęciach do domu. 
Osoby upoważnione do odbioru mojego dziecka  po zajęciach: 
 

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

2. Imię i nazwisko …………………………………..……........…………………………………………………………………………...…  
 
W przypadku zmiany danych osobowych, zmiany innych informacji zawartych w KARCIE UCZESTNIKA ZAJĘĆ 

 lub rezygnacji z zajęć, zobowiązuje się do poinformowania o tym Samorządowy Ośrodek Kultury. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w Karcie Uczestnika  zgodnie z ustawą  

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. , nr 101, poz. 926 z późń. zm.) 

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

                                                      (czytelne podpisy rodziców/opiekunów prawnych) 

Wyrażam zgodę na udzielenie mojemu dziecku pomocy medycznej w nagłym przypadku. 
 

…..………….……………………………………………………....  ………………..………………..……………………………….… 
                                                      (czytelne podpisy rodziców/opiekunów prawnych) 



OŚWIADCZENIA 

Jako Rodzic/Opiekun Prawny ponoszę pełną odpowiedzialność materialną w przypadku gdy dziecko umyślnie dokona 

zniszczeń, uszkodzeń (spowodowanych przez niewłaściwe użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem oraz postępowanie 

niezgodne z regulaminem) mienia Samorządowego Ośrodka Kultury. 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w zajęciach w terenie, wycieczkach, wyjazdach, spacerach i innych 
formach wyjść organizowanych przez Samorządowy Ośrodek Kultury,  a także uczestnictwo w konkursach, przeglądach, 
występach artystycznych i innych działaniach organizowanych przez podmioty trzecie, w których Dziecko reprezentuje 
Samorządowy Ośrodek Kultury. 
 

Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie w celach związanych z uczestnictwem dziecka  

w zajęciach organizowanych przez Samorządowy Ośrodek Kultury, konkursach, przeglądach, wycieczkach itp. danych 

osobowych mojego dziecka, przez pracowników ośrodka, podmioty współpracujące z ośrodkiem,  instruktorów 

prowadzących zajęcia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. , nr 

101, poz. 926 z późń. zm.) 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z REGULAMINEM UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ 

SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY W ALWERNI i innymi regulaminami dostępnymi na stronie internetowej 

Samorządowego Ośrodka Kultury www.sok.alwernia.pl 

Zobowiązuje się zapoznać moje dziecko z wyżej wymienionymi regulaminami. Regulaminy akceptuję i przyjmuję do 

wiadomości i stosowania. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i nieodpłatne wykorzystywanie wizerunku mojego Dziecka poprzez zamieszczanie 

zdjęć, filmików na stronie internetowej Samorządowego Ośrodka Kultury, oraz stronach promujących SOK w tym na 

portalach społecznościowych faceebook i innych, a także publikowanie nagrań radiowych i telewizyjnych, nagrań 

wokalnych, tanecznych oraz innych związanych z działalnością i promocją Samorządowego Ośrodka Kultury, z udziałem 

mojego dziecka w zakresie działalności ośrodka, a także w celach promocyjno-marketingowych Samorządowego 

Ośrodka Kultury w Alwerni, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 

2000 r. nr 80 poz. 904 z późn. zm.) 

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

                                                      (czytelne podpisy rodziców/opiekunów prawnych) 

 
 
 
--------------------- 
1

 Niepotrzebne skreślić 
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