
KARTA UCZESTNIKA WARSZTATÓW
„KOLOROWA LOKOMOTYWA NA ZIELONYM SZLAKU”

lipiec-sierpień 2017 roku

Organizowany przez Łódzki Dom Kultury we współpracy z Bałuckim Ośrodkiem Kultury w Łodzi

I. WNIOSEK RODZICÓW (OPIEKUNÓW) o przyjęcie dziecka na warsztaty
Termin wybrany/grupa

Proszę skreślić wydarzenia niedotyczące zgłaszanej osoby

21 lipca – warsztaty w Ogrodzie Botanicznym w Łodzi

27 lipca – warsztat folklorystyczny w BOK „Na Żubardzkiej”

28 lipca – wycieczka i warsztaty ekologiczne w Parku Bolimowskim

25 sierpnia – warsztat folklorystyczny w BOK „Lutnia”

28 sierpnia – warsztaty w Ogrodzie Botanicznym w Łodzi

29 sierpnia – wycieczka i warsztaty ekologiczne w Parku Bolimowskim

1.Imię i nazwisko dziecka ...............................................................................................................................................................................................

2.Data urodzenia ...................................................................... PESEL .................................................................................................................

3.Adres zamieszkania ...............................................................................................................................................................................................

telefon ................................................................................................... e-mail .............................................................................................................

5. Imię nazwisko oraz kontakt do rodziców (opiekunów) dziecka przebywającego na zajęciach:

Telefon ........................................................................................................

6. Imię i nazwisko osoby/osób upoważnionych do odbioru dziecka, jeśli inna niż w punkcie powyżej (pkt. 5)

…………………………………………………………………………………

II. INFORMACJA RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O STANIE ZDROWIA DZIECKA (np. na co dziecko jest uczulone, jak znosi jazdę samochodem, czy
przyjmuje stale leki i w jakich dawkach, czy nosi aparat ortodontyczny lub okulary)
........................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................

STWIERDZAM, ŻE PODAŁAM/EM INFORMACJE ZODNE Z MOJĄ WIEDZĄ, ORAZ ŻE ZAPOZNAŁAM/EM SIĘ Z PRZEDŁOŻONYM MI
REGULAMINEM UCZESTNICTWA WWARSZTATACH

................................................................................................... .............................................................................................................
(data) (podpis rodzica lub opiekuna)

III. OŚWIADCZENIA
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych moich/mojego dziecka/osoby pozostającej pod opieką przez Bałucki Ośrodek Kultury według

zasad określonych w ustawie z 1997 o Ochronie Danych Osobowych
(tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 z późniejszymi zmianami).

2. Wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację i rozpowszechnianie wizerunku mojego/mojego dziecka /osoby pozostającej pod moją opieką, utrwalonego na
fotografiach wykonanych podczas udziału w projekcie. Wizerunek ten może zostać wykorzystany wyłącznie w materiałach promocyjnych i reklamowych
BOK oraz na stronach internetowych Bałuckiego Ośrodka Kultury.

3. Oświadczam, że zapoznałem (-am) się z regulaminem, kartą zgłoszenia i akceptuję ich treść .
4. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka /osoby pozostającej pod moją opieką w konkursach plastycznych organizowanych przez Łódzki Dom Kultury w

ramach projektu KOLOROWA LOKOMOTYWA.

................................................................................................... .............................................................................................................
(data) imię i nazwisko oraz podpis rodzica /opiekuna uczestnika


