DEKLARACJA UDZIAŁU W ZAJĘCIACH „AKTYWNI W FERIE 2019”

Imię i nazwisko dziecka ………………………………………………………………………
Imię i nazwisko rodzica ……………….………………………………………………………
Nr telefonu do rodziców ………………………………………………………………………
INFORMACJA DLA RODZICA:
1.
2.

3.
4.

Uczestnicy zajęć mogą przebywać na terenie placówki w wyznaczonych godzinach lub za zgodą
nauczyciela/dyrektora.
Wcześniejsze wyjście z zajęć jest możliwe tylko po osobistym zgłoszeniu się rodzica (opiekuna) lub
pisemnym powiadomieniu zawierającym: imię i nazwisko uczestnika, datę i godzinę samodzielnego
opuszczenia placówki potwierdzonym czytelnym podpisem rodzica (opiekuna).
Wszelkie zmiany danych podane w deklaracji należy niezwłocznie zgłaszać prowadzącemu zajęcia lub w
sekretariacie placówki.
Rodzic (opiekun) wyraża zgodę na uczestniczenie swojego dziecka (podopiecznego)
w zajęciach poza placówką (wyjścia do instytucji kultury, plenery, pokazy, wystawy, itp.) w dniach i
godzinach ich planowanego trwania.

OŚWIADCZENIE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ:
Oświadczam, że (przy wybranej odpowiedzi proszę postawić znak „x”):
 przyjmuję na siebie odpowiedzialność samodzielnego powrotu dziecka do domu
 zobowiązuję się do osobistego odbioru dziecka z zajęć (w sytuacjach nagłych udzielę pisemnego
pełnomocnictwa osobie trzeciej)
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (podopiecznego) w w/w zajęciach, na przetwarzanie przez
Młodzieżowy Dom Kultury im. T. Sygietyńskiego w Sieradzu danych osobowych* (obowiązkowa zgoda
wynikająca z wymogów prawa oświatowego, bez udzielenia której nie możemy przyjąć dziecka na zajęcia)
oraz
 nieodpłatne publikowanie zdjęć z zajęć z udziałem mojego dziecka na stronie internetowej www.zpwpsieradz.eu (TAK, NIE)
 fanpage FB ZPWP (TAK, NIE)
 gazetkach ściennych w placówce (TAK, NIE)
 emisję materiałów audiowizualnych w celach wynikających z organizacji pracy placówki, oraz
w celach promocyjnych (TAK, NIE)
(proszę skreślić odpowiedź niewłaściwą)
Oświadczam, że zapoznałam/łem się z Klauzulą Informacyjną RODO (Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia
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(4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) - udostępnioną w sposób zwyczajowo przyjęty na Tablicy Informacyjnej w ZPWP w Sieradzu przy ul. Tysiąclecia 3.

Sieradz, dnia …………………

Podpis…………………………………..….………………………………….

