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 ZIMOWA AKADEMIA SZTUKI 2021 
WARSZTATY ARTYSTYCZNE  

MDK WROCŁAW-KRZYKI 
Karta zgłoszenia uczestnika 

 

 

Zgłoszenie na turnus:.........................................................................nr warsztatu:.................................................... 

Imię i nazwisko uczestnika........................................................................................................................................... 

Wiek uczestnika................................................................................................................................................................. 

Przynależność do sekcji Opłacony komitet rodzicielski za sekcję (jaką?)............... 

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

 

Adres rodziców/opiekunów.......................................................................................................................................... 

Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów.................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................... 

Telefon kontaktowy...................................................e-mail.......................................................................................... 

 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW  

 
Oświadczam, że stan zdrowia dziecka umożliwia jego udział w zajęciach Zimowej Akademii Sztuki. 

Uwagi o stanie zdrowia dziecka (np. konieczność zażywania leków, alergia itp.) 

...................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................... 

 

Przyjmuję na siebie odpowiedzialność za samodzielny powrót dziecka do domu  

Zobowiązuję się do osobistego odbioru dziecka z zajęć  

/ w przypadku odbioru dziecka przez inną osobę niż opiekun prawny prosimy o wystawienie pisemnego 

upoważnienia 

 

*zaznaczyć X 

 

Poznałem i akceptuję regulamin uczestnika Zimowej Akademii Sztuki (na odwrocie strony) 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna……..................................................................................................................... 

Data......................................................     Podpis.................................................................................... 

 

 

 

 

Wszelkie informacje zawarte w karcie zgłoszenia objęte są ochroną danych osobowych. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 

TAK NIE 
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Regulamin uczestnika  

Zimowej Akademii Sztuki  
 
 

1. Uczestnicy Zimowej Akademii Sztuki przebywają pod opieką wychowawców w godzinach prowadzonych 

warsztatów.  

2. W przypadku samowolnego oddalenia się uczestnika od opiekunów, nieprzestrzegania regulaminu, 

niewykonywania poleceń wychowawców nauczyciele mogą powiadomić rodziców/opiekunów oraz 

odpowiednie służby (policję, pogotowie). W przypadku rażącego łamania regulaminu uczestnictwa               

w warsztatach, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skreślenia dziecka z listy uczestników. 

3. Wcześniejsze wyjście dziecka z zajęć jest możliwe tylko po osobistym zgłoszeniu się rodzica/opiekuna lub 

pisemnym powiadomieniu wychowawcy, zawierającym: imię i nazwisko uczestnika, datę i godzinę 

samodzielnego opuszczenia placówki potwierdzonym czytelnym podpisem rodzica/opiekuna. 

4. Dziecko uczestniczy w zajęciach, które odbywają się w placówce MDK-Krzyki lub poza obiektem tzn.     

w przestrzeni zielonej, np. Park Południowy. 

5. Każdy uczestnik warsztatów ponosi odpowiedzialność finansową za dokonane przez siebie zniszczenia       

i dewastacje. 

6. W trakcie trwania zajęć Zimowej Akademii Sztuki obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu, 

zażywania narkotyków oraz palenia tytoniu.  

7. Złe samopoczucie dzieci zgłaszają wychowawcy. W sytuacji gdy nauczyciel powiadomi rodzica/opiekuna 

o problemach zdrowotnych dziecka, rodzic zobowiązany jest odebrać dziecko. Gdy dziecko nie zostanie 

odebrane, odpowiedzialność za dziecko spoczywa w rękach rodzica/opiekuna lub następuje powiadomienie 

OPS. 

8. Warsztaty są przeznaczone dla stałych uczestników zajęć w MDK-Krzyki. Warsztaty są bezpłatne 

dla osób, które opłaciły komitet rodzicielski. 

9. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia. 

10. Organizator nie zapewnia posiłku. 

11. Rodzice zapewniają dzieciom ubiór odpowiedni do zajęć i warunków pogodowych. Pamiętamy o nakryciu 

głowy i ochronie przed deszczem/śniegiem. 

OBOSTRZENIA W ZWIĄZKU ZE WZMOŻONYM REŻIMEM SANITARNYM 

1. Do MDK-Krzyki można przyprowadzać tylko i wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych, 

objawów choroby zakaźnej. Przy przyprowadzeniu dziecka będzie wykonywany pomiar temperatury ciała. 

Rodzic, który nie wyraża zgody na dokonanie pomiaru - jego dziecko nie może uczestniczyć w zajęciach. 

Obowiązuje wypełnienie oświadczenia COVID-19. 

2. Przy wejściu do budynku MDK-Krzyki udostępnia się płyn do dezynfekcji i instrukcję prawidłowej 

dezynfekcji rąk. Dzieci zobowiązane są do regularnego dezynfekowania rąk. 

3.  Dzieci na terenie posesji MDK-Krzyki zobowiązanie są posiadać zakryty nos i usta. 
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Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka / podopiecznego w celu udziału                             

w Zimowej Akademii Sztuki 2021.* 

 

 

 

 

 

 

 

Zgoda na przetwarzanie wizerunku 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych to jest imienia, nazwiska oraz wizerunku mojego dziecka 

/ podopiecznego przez MDK-Krzyki w celach reklamowych, informacyjnych, a w szczególności na 

publikowanie zdjęć na stronie internetowej MDK-Krzyki w zakładce informującej o Zimowej Akademii Sztuki 

2021. Jestem świadom, że jego dane a w szczególności wizerunek mogą być użyte do różnego rodzaju form 

elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, 

może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania filmowe i dźwiękowe z jego udziałem 

mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby 

Zimowej Akademii Sztuki 2020 MDK-Krzyki. *  

 

 

 

 

*W przypadku braku zgody dziecko nie może wziąć udziału w Zimowej Akademii Sztuki 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administratorem danych osobowych jest MDK-Krzyki we Wrocławiu. W Domu Kultury został powołany 

Inspektor Danych Osobowych z którym możecie się Państwo skontaktować listownie na adres MDK-Krzyki  

ul. Powstańców Śląskich 190, 53-139 Wrocław, z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych Osobowych lub 

mailowo iodmdkkrzyki@wroclawskaedukacja.pl. Na Państwa pytania zostanie udzielona odpowiedź                       

w terminie 14 dni o dnia otrzymania. Pełna informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduję 

się na stronie www.mdk-krzyki.pl oraz na piśmie w siedzibie MDK-Krzyki we Wrocławiu.  

 

 

………………………………………………………………………………………….. 

(podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

TAK NIE 

  

TAK NIE 

  


