Karta zgłoszenia
Zajęcia artystyczne i ruchowe 2022 / 2023
Gdańskim Archipelagu Kultury
WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI
Nazwa zajęć
DANE UCZESTNIKA NIEPEŁNOLETNIEGO
Imię i nazwisko*
Wiek*
DANE UCZESTNIKA PEŁNOLETNIEGO
Imię i nazwisko
Nr telefonu komórkowego
E-mail
DANE OPIEKUNA PRAWNEGO (wypełnić w przypadku gdy uczestnik nie jest osobą
pełnoletnią)
Imię i nazwisko*
Numer telefonu komórkowego*
E-mail*
* w przypadku osoby niepełnoletniej wypełnia opiekun.

OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA
1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem uczestnictwa w
zajęciach artystycznych i ruchowych w Gdańskim Archipelagu Kultury
2022/2023, akceptuję go i zobowiązuję się do przestrzegania jego zapisów.
2. Oświadczam, że wypełniając niniejszą Kartę Uczestnictwa, zgadzam się na
udział/udział osoby pozostającej pod moją opieką prawną w zajęciach.
3. Oświadczam, że jako osoba, która została poinformowana w Regulaminie
uczestnictwa

w

zajęciach

artystycznych

i ruchowych w Gdańskim Archipelagu Kultury 2022/2023 o zasadach

przetwarzania danych dotyczących mojej osoby lub osoby, której jestem
opiekunem prawnym oraz o przysługujących mi lub tej osobie uprawnieniach:
wyrażam na wykorzystywanie wizerunku mojego lub osoby, której
dobrowolną

jestem

opiekunem

prawnym

na

potrzeby

działań

zgodę

informacyjnych i promocyjnych prowadzonych przez GAK

nie wyrażam (utrwalanie za pomocą filmu, fotografii itp.).
zgody
wyrażam na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego
dobrowolną

dziecka zawartych w dokumentach zgłoszeniowych i

zgodę

oświadczam, że wszelkie dane podaję dobrowolnie.
nie

wyrażam zgody
4. Zostałam/em poinformowana/y o prawie do żądania od administratora
dostępu do treści tych danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawie do przeniesienia danych, prawie do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie bez względu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz o prawie
wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz otrzymałam/em pozostałe
informacje zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE.
5. Zobowiązuję się do uiszczania opłat za zajęcia w formie ryczałtu, z góry,
przed przystąpieniem do zajęć.
6. Jestem świadomy/ma, że w przypadku nieobecności uczestnika na zajęciach,
które odbyły się zgodnie z harmonogramem, opłaty wniesione za te zajęcia
nie podlegają zwrotowi.

7. Jestem świadomy/ma, że brak wniesienia opłaty skutkuje wykreśleniem z listy
zajęć.
8. Jestem świadomy/ma, że instruktor ma prawo:
a. nie wpuścić na zajęcia oraz skreślić z listy uczestnika, który mimo upomnienia
zalega z opłatą za poprzedni miesiąc zajęć. W takim przypadku Organizator
nie ponosi odpowiedzialności za niedopuszczonego do zajęć uczestnika,
b. usunąć z zajęć uczestnika, którego zachowanie jest naganne, odbiega od
ogólnie przyjętych norm, utrudnia prowadzenie zajęć i rażąco narusza
regulamin zajęć.
Gdańsk,…………………………………………………………………………………….
Data i czytelny podpis pełnoletniego Uczestnika/opiekuna osoby nieletniej

