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ZIMOWA AKADEMIA SZTUKI 2023 
WARSZTATY ARTYSTYCZNE  

MDK WROCŁAW-KRZYKI 

Karta zgłoszenia uczestnika 
 

 

Zgłoszenie na warsztat numer/ nazwa: .................................................................................................................... 

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

Data/ miejsce urodzenia uczestnika.......................................................................................................................... 

PESEL 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. 

Oświadczam, że dziecko nie posiada orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej.  

Oświadczam, że w sytuacji objawów chorobowych przyjmuję na siebie odpowiedzialność zdrowia 

społecznego i nie będę posyłał dziecka na zajęcia do MDK-Krzyki.  

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

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

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

 

Przyjmuję na siebie odpowiedzialność za samodzielny powrót dziecka do domu  

Zobowiązuję się do osobistego odbioru dziecka z zajęć  

*zaznaczyć X 

 

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

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

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

 

Wszystkie informacje objęte są ochroną danych osobowych. 

TAK NIE 
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Regulamin uczestnika  

Zimowej Akademii Sztuki 2023 
 

 

1. Uczestnictwo w Zimowej Akademii Sztuki jest odpłatne - koszt danego warsztatu podany jest na grafiku. 

Zapisy odbywają się na recepcji MDK-Krzyki od poniedziałku 23.01.2023 r. w godzinach 16:00-19:00. 

Przyjmowana jest gotówka - wyłącznie odliczona kwota. 

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

warsztatów. 

3. 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. 

4. 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. 

5. Dziecko uczestniczy w zajęciach, które odbywają się w placówce MDK-Krzyki lub poza obiektem (wyjścia, 

wycieczki). 

6. Każdy uczestnik warsztatów ponosi odpowiedzialność finansową za dokonane przez siebie zniszczenia i dewastacje. 

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

narkotyków oraz palenia tytoniu.  

8. Złe samopoczucie dzieci zgłaszają wychowawcy. Nauczyciel powiadamia rodzica/opiekuna o problemach 

zdrowotnych dziecka, rodzic w trybie pilnym zobowiązany jest odebrać dziecko. Gdy dziecko nie zostanie odebrane 

Dyrekcja powiadamia pogotowie opiekuńcze.  

9. Organizator zapewnia ubezpieczenie NNW. 

10. Organizator zapewnia drobny posiłek (woda, lunch, podwieczorek). 

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

12. Podczas zajęć w placówce obowiązują zasady reżimu sanitarnego. 
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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 2023.* 

 

 

 

 

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 2023. 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 2023 MDK-Krzyki. *  

 

 

 

 

*W przypadku braku zgody dziecko nie może wziąć udziału w Zimowej Akademii Sztuki 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

  



Strona 4 z 4 

 

 

Klauzula informacyjna  

Młodzieżowego Domu Kultury Wrocław-Krzyki 

dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 

 

 
1. Administratorem danych osobowych jest Młodzieżowy Dom Kultury Wrocław-Krzyki we Wrocławiu                                                    

(53-139) przy ul. Powstańców Śląskich 190, działający przez Dyrektora (dalej jako MDK); 

2. MDK przetwarzając dane osobowe realizuje wszystkie obowiązki i wymagania wynikające z Rozporządzenia 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 (Dz.U.UE.L.2016.119.1, dalej jako RODO). 

3. W MDK Wrocław-Krzyki został powołany Inspektor Danych Osobowych, z którym możecie się Państwo skontaktować 

listownie na adres MDK z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych Osobowych lub mailowo: iod.mdk-krzyki@audytodo.pl 

4. Cel przetwarzania danych osobowych: 

a. realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych wynikających z przepisów prawa; 

b. podejmowanie akcji edukacyjnych oraz w celu promocji osiągnięć i wizerunku MDK; 

c. wykonanie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa oświatowego;   

d. organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży. 

5. Podstawa prawna przetwarzania: 

a. ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017r. poz. 59 ze zm.);  

b. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne 

szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów                           

tej dokumentacji (Dz. U. poz. 1646); 

c. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad 

działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad 

odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. poz. 1872 ze zm.). 

6. Czas przetwarzania danych osobowych: dane osobowe będą przetwarzane przez czas rekrutacji a po jej zakończeniu                          

w przypadku dzieci które zostały przyjęte do MDK - przez cały okres ich uczęszczania do MDK. 

7. Podanie danych osobowych jest: 

a. obowiązkowe w związku z rekrutacją do MDK, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości 

przeprowadzenia rekrutacji; 

b. obowiązkowe na podstawie powyższych przepisów prawa przy realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczo-

opiekuńczych; 

c. dobrowolne w celu podejmowania akcji edukacyjnych MDK oraz w celu promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku 

placówki; 

8. Mają Państwo prawo do: 

a. żądania dostępu do swoich danych osobowych (art.15 RODO); 

b. sprostowania i uzupełnienia danych osobowych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym (art.16 RODO); 

c. usunięcia danych przetwarzanych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art.17 i art. 18 RODO);  

d. wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych 

osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.                          

(art. 77 RODO).  

9. Odbiorcą danych osobowych mogą być:  

a. Urząd Miejski Wrocławia, Departament Edukacji ul. G. Zapolskiej 4; 50-032 Wrocław; 

b. Ministerstwo Edukacji Narodowej poprzez System Informacji Oświatowej.    

10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

 

 

 

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

miejscowość, data                         podpis 

 

 

 


