Karta zgłoszenia – WAKACJE 2022

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA
WAKACJE 2022
Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej
RODZAJ ZAJĘĆ (właściwe zaznaczyć):

□ wycieczka: Teatr Współczesny w Krakowie

□ wycieczka: Indiańska Wioska w Szczyrzycu

(27.06. poniedziałek)

(28.07 czwartek)

□ wycieczka: rejs statkiem po Jeziorze

□ wycieczka: Funzeum w Gliwicach (02.08

Mucharskim (30.06 czwartek)

wtorek)

□ wycieczka: Park w dechę Bielsko-Biała (05.07

□ warsztaty: obraz z papierową wikliną- zero

wtorek)

waste (03.08 środa)

□ warsztaty: papierowa scrapowa ramka na

□ warsztaty: wieczorek tylko dla DZIEWCZYN

zdjęcia (06.07 środa)

(04.08 czwartek)

□ wycieczka: Warsztaty pizzowe Czarny Groń i

□ rodzinna wycieczka w góry z przewodnikiem i

Magiczna Osada (07.07 czwartek)

Mszą Świętą (07.08 niedziela)

□ warsztaty: wakacyjne świece żelowe (08.07

□ wycieczka: gospodarstwo- Bacówka u

piątek)

Harnasia (08.08 poniedziałek)

□ wycieczka: spotkanie edukacyjne z pieskami-

□wycieczka: Park Trampolin w Bielsku- Białej

Wieprz (11.07 poniedziałek)

(09.08 wtorek)

□ warsztaty: skarbonka- decoupage (13.07

□ wycieczka: Park Rozrywki- Rabkoland (11.08

środa)

czwartek)

□ seans bajkowy dla dzieci (15.07 piątek)

□ wycieczka: Cinema City Kraków (16.08

□ wycieczka: Muzeum Iluzji w Krakowie (18.07

wtorek)

poniedziałek)

□ warsztaty: malowanie dekoracyjne- kubek na

□ wycieczka: gospodarstwo agroturystyczne-

długopisy (17.08 środa)

Happy Alpaca w Lachowicach (21.07

□ wycieczka: wyjazdowe warsztaty ceramiczne

czwartek)

(19.08 piątek)

□ warsztaty: slime i inne glutki (25.07

□ wycieczka: ZOO w Krakowie (23.08 wtorek)

poniedziałek)

□ wycieczka: Beskidzkie Centrum Zabawki w
Stryszawie (25.08 czwartek)
□ zajęcia z sensoplastyki (30.08 poniedziałek)
□ ognisko podsumowujące wakacje (31.08
wtorek)
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Dane uczestnika
Imię i nazwisko dziecka

Proszę wypełnić czytelnie

Wiek dziecka
Adres zamieszkania
PESEL dziecka
Imię i nazwisko opiekuna
Telefon do opiekuna

Oświadczenie
Działając na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i art. 7 Rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam
zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka, przez Administratora:
Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej

•

wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych
z uczestnictwem mojego dziecka w warsztatach i wycieczkach organizowanych w czasie
wakacji przez Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej,

•

Wyrażam zgodę na umieszczanie i publikowanie prac wykonanych przez moje dziecko/dzieci
na stronie internetowej CKSiT oraz w mediach (Internet, prasa, telewizja).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie fotografii zawierających wizerunek mojego dziecka na
stronie internetowej CKSiT i w mediach społecznościowych CKSiT.
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wizerunek mojego dziecka będzie wykorzystywany tylko
i wyłącznie w celu informacji, promocji i potrzeb funkcjonowania CKSiT.

•

Oświadczam także że:
1. Stan zdrowia mojego dziecka pozwala na uczestnictwo w zajęciach i wycieczkach
organizowanych podczas wakacji.
2. Odpowiadam za bezpieczeństwo mojego dziecka przed i po zajęciach.
3. Zapoznałem się z regulaminem uczestnika zajęć oraz cennikiem i w pełni akceptuję
jego treść.

czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego
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Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:
1) administratorem danych osobowych kandydatów jest Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Kalwarii
Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 4, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska
2) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji naboru, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3) dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa
5) każdy kandydat posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania
6) kandydat ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa
08) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – biuro.ads2@gmail.com
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