
DEKLARACJA UCZESTNICTWA W KLUBIE SENIORA 

Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie 

w sezonie 2017/2018 

 

……………………………………………………………………………………………. 
(imię i nazwisko uczestnika) 

Adres ………………………………………………………………………………….………… Telefon  …..…………………..……..……… 

deklaruję uczestnictwo w zajęciach KLUBU SENIORA prowadzonych w Gminnym Domu Kultury  
z Biblioteką w Ksawerowie przy ul. Jana Pawła II 1 wg zatwierdzonego przez Dyrektora GDKzB 
harmonogramu zajęć.  

Warunki uczestnictwa w zajęciach KLUBU SENIORA GDKzB w Ksawerowie: 

• Członkiem Klubu może zostać mieszkaniec Gminy Ksawerów i okolic, który zadeklaruje chęć 
członkostwa w Klubie (wypełni deklarację i będzie regularnie opłacał składkę członkowską). 

• Członkowie Klubu opłacają składkę członkowską w wysokości 20 zł za miesiąc. 
Opłaty należy dokonać do 10 dnia rozpoczynającego się miesiąca. 

• W ramach opłaty członkowskiej zajęcia stacjonarne dla członków Klubu są bezpłatne. 

• Dni i godziny zajęć oraz ich rodzaj ustalane są w porozumieniu z GDKzB w Ksawerowie. 
Plan zajęć Klubu dostępny jest w Sekretariacie GDKzB w Ksawerowie, na tablicy informacyjnej 
Klubu oraz stronie kultura-ksawerow.pl 

• Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z opłaty członkowskiej. 

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

• Rezygnację z członkostwa w Klubie należy zgłosić w Sekretariacie GDKzB w Ksawerowie. 

• Organem nadzorującym działalność Klubu Seniora przy GDKzB w Ksawerowie jest Dyrektor 
GDKzB w Ksawerowie lub wyznaczony przez niego koordynator. 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się i przyjmuję warunki uczestnictwa w zajęciach Klubu Seniora GDKzB  
w Ksawerowie. 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) 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gminny Dom Kultury z Biblioteką w Ksawerowie moich danych 
osobowych zawartych w Deklaracji uczestnictwa w Klubie Seniora z Ustawą o ochronie danych osobowych  
z 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 922).2 

 

                        ……………………………………………………… 
                                                                                                                (czytelny podpis) 
 
Wyrażam zgodę na nieodpłatne publikowanie mojego wizerunku na stronie internetowej kultura-ksawerów.pl 
i profilu FB, a także na emisję materiałów audiowizualnych w celach wynikających z organizacją pracy placówki 
zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 922).  
 

 
………………………………………………………     ……………………………………………………… 

     (data rozpoczęcia udziału w zajęciach)                      (czytelny podpis)                                         
                                                           
1, 2 Brak podpisu uniemożliwia uczestnictwo w zajęciach Klubu Seniora w GDKzB w Ksawerowie.  


