K A R T A

U C Z E S T N I K A

Klub Kultury Wola - filia Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki
ul. Królowej Jadwigi 215, Kraków
Sezon kulturalny 2017/2018
_________________________________________________________________________________

NAZWA ZAJĘĆ……………………………………………………………………………………..
DANE UCZESTNIKA ZAJĘĆ
(wypełnia uczestnik lub rodzic/opiekun prawny uczestnika w przypadku osoby małoletniej)
1. Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………
2. Data urodzenia…………………………
3. Adres zamieszkania………………………………………………………………………...
4. Telefon uczestnika zajęć (w przypadku osoby niepełnoletniej telefon rodziców/opiekunów prawnych)
……………………………………………….
5. Adres e-mail uczestnika (w przypadku osoby niepełnoletniej adres e-mail rodziców/opiekunów prawnych)
………………………………………………
6. Administratorem danych jest Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki” z siedzibą w Krakowie,
przy ul. Papierniczej 2. Dane osobowe (tj. adresy e-mail) zbierane są przez Centrum Kultury
„Dworek Białoprądnicki w celu ich przetwarzania dla realizacji usługi „Newsletter Klubu Kultury
„Wola”. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o
ochronie danych osobowych. Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie,
niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja usługi Newsletter Klubu Kultury „Wola”.
7. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Kultury „Dworek
Białoprądnicki” z siedzibą w Krakowie, przy ul. Papierniczej 2 w celu korzystania z prowadzonej
przez Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki” usługi Newsletter Klubu Kultury „Wola”
Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i
możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w
każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej
usługi Newsletter Klubu Kultury „Wola”
TAK

NIE

(zakreślić właściwe)

8. Wypełnia rodzic/ opiekun prawny osoby niepełnoletniej.
Dane pełnoletnich osób upoważnionych do odbierania dziecka
Imię i nazwisko…………………….......….………………......……….........................................
Numer dowodu osob.........................................telefon kontaktowy…….....…….….................
Imię i nazwisko…………………….......….………………......……….........................................
Numer dowodu osob.........................................telefon kontaktowy…….....…….…................
Imię i nazwisko…………………….......….………………......……….........................................
Numer dowodu osob.........................................telefon kontaktowy…….....…….….................

…………………………………………………………………
Data i podpis rodziców lub opiekunów

9. Wypełnia rodzic/ opiekun prawny osoby niepełnoletniej.
Wyrażam zgodę na samodzielny powrót do domu mojego dziecka po zakończeniu zajęć:
TAK

NIE

(zakreślić właściwe)

8. Deklaruję udział własny/ mojego dziecka w zajęciach odbywających się
w
Klubie Kultury „Wola” w roku szkolnym 2017/2018
9. Zobowiązuję się do wnoszenia opłat zgodnie z cennikiem i akceptuję warunki uczestnictwa
w zajęciach.
10. Oświadczam, że dane osobowe podane przeze mnie w niniejszej deklaracji są prawdziwe.
11. Zaakceptowanie Warunków uczestnictwa oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych
osobowych przez Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki” (31-221 Kraków, ul. Papiernicza 2) w
celach związanych z udziałem w zajęciach, zgodnie z art. 24 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883 z późń. zm.).
12. Zaakceptowanie Warunków uczestnictwa oznacza zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie przez
Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki” (31-221 Kraków, ul. Papiernicza 2) wizerunku uczestnika,
wykonanego w trakcie zajęć w celach dokumentacyjnych i promocyjnych.
……………………………………………..
Data i podpis uczestnika/ opiekuna prawnego uczestnika
Administratorem danych jest Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki” z siedzibą w Krakowie, przy ul. Papierniczej 2. Dane osobowe
zbierane są wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji zajęć. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej
danych oraz możliwość ich poprawiania. Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest
możliwe uczestnictwo w zajęciach.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KLUBIE KULTURY „WOLA”
Sezon kulturalny 2017/2018
I. ORGANIZACJA ZAJĘĆ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wypełnienie i podpisanie Karty Uczestnika.
Na zajęcia przyjmowane są dzieci od 7 roku życia oraz osoby dorosłe.
Zajęcia trwają od połowy września 2017 r. do połowy czerwca 2018 następnego roku.
Zajęcia odbywają się w formie: grupowej lub indywidualnej według ustalonego harmonogramu.
Uczestnicy zobowiązują się do posiadania i stosowania w trakcie zajęć własnej odzieży ochronnej,
jeśli jest taka wymagana.
Instruktorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zniszczenie rzeczy osobistych uczestników, jak
również nie ponoszą odpowiedzialności za mienie (rzeczy) pozostawione przez uczestników.
Prace uczestników mogą być przechowywane w pracowni przez okres nie dłuższy niż miesiąc.
Nie odebrane w tym terminie prace będą ulegały zniszczeniu.
Materiały plastyczne uczestnicy zapewniają sobie we własnym zakresie wyłączając pracownie
plastyczną dla dzieci oraz pracownię ceramiki
Organizator zastrzega, że harmonogram zajęć może ulec zmianie.

II. OPŁATY
1. Do obowiązków uczestników należy terminowe wnoszenie opłaty miesięcznej z góry za zajęcia,
tj. do 10 dnia każdego miesiąca gotówką lub przelewem na konto:
62 1240 4722 1111 0000 4860 1867
Dane do przelewu: Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”, ul. Papiernicza 2, 31-221 Kraków
z dopiskiem: Wola, nazwa zajęć, imię i nazwisko uczestnika, miesiąc.
2. Organizator nie przewiduje zwrotów za zajęcia w razie nieobecności uczestnika lub rezygnacji.
3. Opłata za zajęcia obowiązuje bez względu na ilość zajęć wykorzystanych przez uczestnika w
miesiącu oraz niezależnie od ilości zajęć w miesiącu (z wyjątkiem miesiąca, w którym przypadają
ferie zimowe oraz w czerwcu). Reguła ta nie dotyczy jedynie zajęć opłacanych godzinowo.
4. Rezygnacja z zajęć możliwa jest pod koniec każdego miesiąca kalendarzowego

