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KARTA ZGŁOSZENIOWA 

„Kulturalne ferie” - zajęcia edukacyjno-artystyczne 

w Białobrzeskim Centrum Kultury „Białe Brzegi” 

 

I INFORMACJE O ORGANIZATORZE ZAJĘĆ 

1. Miejsce organizacji zajęć: Białobrzeskie Centrum Kultury „Białe Brzegi”,  

ul. Kościelna 31,  26-800 Białobrzegi. 

2. Czas trwania zajęć od 13.02.2023 r. – 24.02.2023 r. (zgodnie z harmonogramem zajęć) 

3. W zajęciach mogą brać udział dzieci, które skończyły 6 rok życia. 

 

II DANE UCZESTNIKA ZAJĘĆ 

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

2. Data urodzenia/rocznik……………………………………………………………………….  

3. Adres zamieszkania…………………………………………………………………............... 

4. Imię i nazwisko rodziców/opiekunów……………………………………………………...... 

5. Nr telefonów………………………………………………………………………………….

     

Termin zajęć (właściwe zaznaczyć) 

• I tydzień: 13.02.2023 r. – 17.02.2023 r.  

• II tydzień: 20.02.2023 r. – 24.02.2023 r. 

• Dwa tygodnie: 13.02.2023 r. – 24.02.2023 r. 

Zobowiązuję się do uiszczenia opłaty za zajęcia dziecka w wysokości (właściwe zaznaczyć):  

- 50 zł za jeden tydzień; słownie: pięćdziesiąt złotych 

- 100 zł za dwa tygodnie; słownie: sto złotych 

Wyrażam/nie wyrażam zgody na samodzielny powrót dziecka 

...................................................................................................................... 
Data i podpis rodzica/opiekuna 
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Oświadczam że : 

1.Stan zdrowia mojego dziecka pozwala na uczestnictwo w zajęciach. 

2. Odpowiadam za bezpieczeństwo mojego dziecka przed i po zajęciach. 

3. Wyrażam / nie wyrażam zgody * na otrzymywanie wiadomości SMS dotyczących 

działalności kulturalnej prowadzonej przez Białobrzeskie Centrum Kultury „Białe Brzegi” na 

podany powyżej numer telefonu. 

 

 

...................................................................................................................... 
Data i podpis rodzica/opiekuna 

 

 

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z treścią Regulaminu „Kulturalne ferie”  

z Białobrzeskim Centrum Kultury „Białe Brzegi” i w pełni go akceptuję. 

 

 

...................................................................................................................... 
Data i podpis rodzica/opiekuna 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego syna/ mojej córki *oraz wizerunku dla potrzeb 

niezbędnych do publikacji zdjęć w lokalnej prasie i na stronie internetowej BCK „Białe Brzegi” – zgodnie z 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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 osobowych) (Dz. 

U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z poźn.zm.), oraz zgodnie z art. 81 z ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1062 z późn.zm.). 

Jednocześnie informuję, że zapoznałam/łem się z klauzulą informacyjną RODO zamieszczoną na stronie 

internetowej: www.bck.bialobrzegi.pl. 

 

...................................................................................................................... 
Data i podpis rodzica/opiekuna 

 

http://www.bck.bialobrzegi.pl/

