
Załącznik nr I do Regulaminu uczestnictwa w zajęciach 

prowadzonych przez KCKiS 

Kudowa - Zdrój dnia . . 2022 r. 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO (strona 1 z 2) 

 
(imię i nazwisko składającego oświadczenie) 

 
(adres składającego oświadczenie) 

 
(telefon kontaktowy i adres mailowy) 

Zgłaszam uczestnictwo w zajęciach• 

 

(rodzaj zajęć) 

organizowanych przez Kudowskie Centrum Kultury i Sportu w sezonie 2022/2023 następujących osób: 

1). .                        

2) . . . . . . . . .             

3)………………………………………… 

        

data urodzenia.  . . . . stopień pokrewieństwa. . . . .        

data urodzenia... . . . . . . . . .         stopień pokrewieństwa .          

data urodzenia. . . .       stopień pokrewieństwa           

Wykaz osób uprawnionych do odbioru uczestnika z zajęć (imię i nazwisko, tel.): 

 

Integralną częścią zgłoszenia są: 

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

- klauzula informacyjna 

 

(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na samodzielne przyjście i samodzielny powrót do domu 

mojego syna/córki . z zajęć prowadzonych przez Kudowskie 

Centrum Kultury i Sportu. 

 

(czytelny podpis składającego oświadczenie) 

 

 



OŚWIADCZENIA (strona 2 z 2) 

Jako rodzic/opiekun prawny oświadczam, że: 

l) zapoznałem/am się z Regulaminem uczestnictwa w zajęciach artystycznych i sportowych 

prowadzonych przez KCKiS oraz z obowiązującym cennikiem zajęć. 

2) wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki w zajęciach w siedzibie KCKiS przy ul. Głównej 

43, w plenerze (w zależności od realizowanego przez instruktora programu) oraz konkursach, 

przeglądach i koncertach organizowanych poza siedzibą KCKiS. 

3) zobowiązuję się do przyprowadzania i odbierania mojego syna/córki na i z zajęć (lub wyrażenia 

zgody na samodzielne przyjście i samodzielny powrót do domu) oraz wcześniejszego 

poinformowania instruktora prowadzącego o dłuższej nieobecności dziecka/dzieci na zajęciach 

(instruktor odpowiada za bezpieczeństwo dziecka tylko w godzinach zajęć ujętych w grafiku). 

Przyjmuję do wiadomości, że mogą nastąpić odstępstwa od planu zajęć (przedłużenie zajęć, zmiana 

terminu, dodatkowe próby) z powodu dopracowania prezentacji artystycznych. 

4) dziecko/dzieci jest/są zdrowe i nie posiada/posiadają przeciwwskazań zdrowotnych do 

udziału w zajęciach. 

5) zobowiązuję się do wstrzymania udziału dziecka/dzieci w zajęciach w przypadku 

wystąpienia niepokojących objawów chorobowych mogących wskazywać na możliwość 

zarażenia wirusem SARS-CoV-2 (a także innymi grypopodobnymi chorobami zakaźnymi) 

lub w każdym innym przypadku, w którym istnieje ryzyko rozprzestrzenienia się epidemii w 

szczególności w przypadku objęcia mojej rodziny (której członkiem jest dziecko/dzieci) 

kwarantanną lub dozorem epidemiologicznym. 

6) jestem świadoma(y) ryzyka wynikającego z udziału będącego pod moja opieką 

dziecka/dzieci w zajęciach edukacji artystycznej - pomimo pełnego wdrożenia przez KCKiS 

ustalonych przez władze procedur sanitarnych - i decyduję się najego uczestnictwo w nich na 

własne ryzyko i odpowiedzialność. 

7) zobowiązuję się również do pełnego przestrzegania obowiązujących w KCKiS 

przepisów i poleceń obsługi dotyczących przeciwdziałaniu zarażeniem wirusem SARS-CoV-

2. 

8) przyjmuję do wiadomości iż w przypadku zmiany sytuacji epidemiologicznej i braku 

możliwości prowadzenia zajęć stacjonarnych zajęcia te będą odbywać się w formie on-line 

lub zostaną zawieszone na warunkach określonych przez KCKiS. 

 

(czytelny podpis składającego oświadczenie) 

 

 



Załącznik nr 2 do Regulaminu uczestnictwa w zajęciach 

prowadzonych przez KCKiS 

ZGODA 

na przetwarzanie danych osobowych zgodnej z Rozporządzeniem 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 (dalej: ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych - „RODO”) 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego 

syna/córki w tym również jego wizerunku przez administratora danych tj. Kudowskie Centrum 

Kultury i Sportu z siedzibą w Kudowie - Zdroju (57-350) przy ul. Głównej 43, NIP: 8831860241 

, REGON: 364903190. w celu udziału w zajęciach edukacji artystycznej/sportowej* w sezonie 

2020/2021. 

2. Jednocześnie wyrażam zgodę na bezpłatne utrwalanie (dowolną techniką), 

przechowywanie i rozpowszechnianie przez KCKiS wizerunku mojego syna/córki: 
a. w prasie i telewizji lokalnej i ogólnopolskiej, które obejmą patronat medialny KCKiS oraz na 

ich stronach internetowych, 

b. na stronach internetowych KCKiS oraz na portalach społecznościowych: Facebook i 

Instagram, 
c. w materiałach promocyjnych i reklamowych KCKiS, 

d. w materiałach promocyjnych i reklamowych instytucji, organizacji i podmiotów 

gospodarczych współpracujących lub sponsorujących działalność KCKiS. 

3. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

4. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach 

przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści danych i prawie ich poprawiania. 

Kudowa - Zdrój, dnia  

 

* niepotrzebne skreślić 
 

 



Załącznik nr 3 do Regulaminu uczestnictwa w zajęciach 

prowadzonych przez KCKiS 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla uczestników/ opiekunów uczestników 

zajęć i warsztatów organizowanych przez Kudowskie Centrum Kultury i Sportu 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 

z 04.05.2016) informuję, iż • 

l) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kudowskie Centrum Kultury i Sportu w Kudowie-Zdroju (57-350 
Kudowa- Zdrój, ul. Główna 43). 

Tel. 74 866 32 26, mail: sekretariat@kckis.pl 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych — vbiernacik.iod@gmail.com 

3) Pani/Pana/Dziecka dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z oferty zajęć kulturalnych. 

4) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana/Dziecka danych jest: 

- Art. 6 ust. I lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

- Art. 6 ust. 1 lit. a, jako zgody na publikację wizerunku lub na przekazanie danych innym podmiotom, z którymi instytucja 

współpracuje 

5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: 

 firmy windykacyjne,  firmy wspierające 

obsługę informatyczną 

6) Pani/Pana/Dziecka dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa 

7) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 

usunięcia lub przetwarzana, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

9) podanie dany'ch osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji 

usługi. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



WYCIĄG Z REGULAMINU UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH ARTYSTYCZNYCH 
1 SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ 

KUDOWSKIE CENTRUM KULTURY 1 SPORTU (DALEJ: „KCKiS”) 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

l. KCKiS zgodnie ze swoją działalnością statutową, organizuje dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych 

zajęcia artystyczne oraz sportowe, zwane w dalszej części regulaminu „zajęciami”. 

2. Celem zajęć jest popularyzowanie różnych dziedzin twórczości artystycznej, rozwijanie 

talentów i zainteresowań mieszkańców, promowanie aktywnego spędzania czasu wolnego. 
3. KCKiS zapewnia uczestnikom: sale do zajęć, dostęp do sanitariatów, niezbędny sprzęt, 

materiały przeznaczone do realizacji warsztatów oraz opiekę merytoryczną instruktorów. 

11. WARUNKI PRZYJĘĆ 1 UCZESTNICTWA ZASADY UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH 

ARTYSTYCZNYCH 1 SPORTOWYCH 

I . Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest zapoznanie się oraz pisemna akceptacja pełnej treści 

Regulaminu oraz dokonanie zgłoszenia uczestnika zajęć u instruktora prowadzącego dane zajęcia, na 

stosownym formularzu zgłoszeniowym (Załącznik nr l, Załącznik nr 4). 

2. W przypadku uczestników nieletnich zgłoszenia/rezygnacji dokonuje rodzic/opiekun prawny. 3. 

Warunkiem przystąpienia do zajęć jest udokumentowanie zapłaty za zajęcia wg cennika zajęć 

(Załącznik nr 6). 

4. Na każdy wyjazd organizowany przez KCKiS uczestnicy niepełnoletni zobowiązani są do 

przedstawienia pisemnej zgody rodzica/opiekuna prawnego. 

5. KCKiS zastrzega sobie prawo do zmian grafiku zajęć, o czym poinformuje osoby 

zainteresowane. 6. Zajęcia odbywają się w salach przygotowanych na ich potrzeby. Instruktor może 

również, w zależności od potrzeb, przeprowadzić zajęcia w plenerze. 

7. KCKiS ponosi odpowiedzialność za uczestników zajęć wyłącznie podczas trwania zajęć, w 

których uczestniczą. 

8. KCKiS nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy prywatne uczestników, które mogą zostać 

zgubione bądź zniszczone podczas zajęć. 

9. Uczestnik odpowiada za szkody wyrządzone KCKiS, które nastąpiły w wyniku niewłaściwego 

zachowania uczestnika. 

10. Za uczestnika niepełnoletniego odpowiedzialność ponosi rodzic bądź opiekun prawny. 11. W 

przypadkach nagłych zagrażających życiu lub zdrowiu dziecka rodzic lub opiekun prawny wyraża 

zgodę na wezwanie służb medycznych. 
12. Obecność uczestników zajęć kontrolowana jest przez instruktorów prowadzących zajęcia i 

odnotowana w dzienniku zajęć. 

13. Cztery nieusprawiedliwione nieobecności z rzędu oraz niesystematyczność w uczęszczaniu na 

zajęcia może spowodować wykreślenie z listy. 

14. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania norm społecznych wobec innych osób oraz 

wszelkich przepisów przeciwpożarowych oraz porządkowych. 

15. W przypadku nie przestrzegania zwyczajowo przyjętych norm obyczajowych, instruktor ma 

prawo usunięcia uczestnika z zajęć. 

16. W przypadku notorycznego nie przestrzegania zwyczajowo przyjętych norm obyczajowych 

uczestnik może zostać wykreślony z listy. 

17. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia uczestnicy zajęć zobowiązani są do stosowania 

poleceń pracowników KCKiS. 

111. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
I . Regulamin może ulec zmianie. Wszelkie zmiany będą niezwłocznie przekazane uczestnikom zajęć 

i rodzicom/opiekunom prawnym. 



2. W sprawach nieujętych w Regulaminie decyzję ostateczną podejmuje dyrektor KCKiS. 

Kudowa — Zdrój dnia .  

 

(imię i nazwisko uczestnika) 


