
DEKLARACJA UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH 

Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie 

w roku szkolnym 2017/2018 
 

……………………………………………………………………………………………. 
(imię i nazwisko rodzica, opiekuna) 

deklaruję uczestnictwo mojego dziecka: 

Imię i nazwisko dziecka …………………………………………………………… 

Adres ………………………………………..………………………..… Telefon rodzica/opiekuna …………………………………… 

Od dnia ……………………………………………………..w odpłatnych zajęciach ……………………………………..……………. 
                    (data rozpoczęcia udziału w zajęciach)                               (nazwa sekcji) 

prowadzonych w Gminnym Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie przy ul. Jana Pawła II 1  

wg zatwierdzonego przez Dyrektora GDKzB harmonogramu zajęć. 

 
Podstawowe warunki uczestnictwa w zajęciach GDKzB: 

• Wnoszenie za w/w zajęcia regularnych opłat określonych Regulaminem i Tabelą Opłat.  
Opłaty należy dokonać do 5 dnia rozpoczynającego się miesiąca. 

• Jednorazowa nieobecność na zajęciach nie zmniejsza opłaty miesięcznej. W przypadku 
dłuższej nieobecności kwestie odpłatności reguluje Regulamin wyłożony w Sekretariacie. 

• W przypadku zaległości w uiszczeniu opłat za dwa miesiące, braku reakcji na monit, uczestnik 
zostanie skreślony z listy uczestników zajęć.  

• Rodzice/opiekunowie osoby małoletniej zobowiązani są do punktualnego przyprowadzania  
i odbierania dziecka z zajęć lub złożenia pisemnego oświadczenia o samodzielnym powrocie 
dziecka do domu.  

• Organizator zapewnia opiekę wychowawczą osoby małoletniej wyłącznie w czasie trwania 
zajęć, na które dziecko zostało zapisane. Odpowiedzialność za opiekę nad dzieckiem przed 
zajęciami lub po ich zakończeniu ponoszą rodzice/opiekunowie.  

• Ubezpieczenie dziecka spoczywa na rodzicach/opiekunach. 
 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się i przyjmuję podstawowe warunki uczestnictwa w zajęciach GDKzB. Oświadczam,  
że zapoznałem/am się z Regulaminem uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Gminny Dom Kultury z Biblioteką  
w Ksawerowie dostępnym na stronie kultura-ksawerow.pl i wyłożonym w Sekretariacie GDKzB w Ksawerowie.1 
 

                                                                                     ……………………………………………………… 
                                                                                               (czytelny podpis rodzica/opiekuna) 
 
Wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka po zajęciach do domu. 
 

                                                                              ……………………………………………………… 
                                                                                                  (czytelny podpis rodzica/opiekuna) 
 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego w w/w zajęciach oraz na przetwarzanie przez GDKzB  
w Ksawerowie danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego zawartych w Deklaracji uczestnictwa w zajęciach 
zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.).2 

 

                                                                              ……………………………………………………… 
                                                                                                (czytelny podpis rodzica/opiekuna) 
 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne publikowanie wizerunku mojego dziecka  na stronie internetowej kultura-ksawerow.pl  
i profilu FB, a także na emisję materiałów audiowizualnych w celach wynikających z organizacji pracy placówki zgodnie  
z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.).  

                                                                                                ……………………………………………………… 
                                                                                                    (czytelny podpis rodzica/opiekuna) 

                                                           
1, 2 Brak podpisu uniemożliwia uczestnictwo w zajęciach GDKzB w Ksawerowie. 


