
KARTA  ZGŁOSZENIA  
 

……………………………………………,      ………………………………  ………..………………………………. 

Imię i nazwisko     Rok urodzenia dziecka  Miejsce zamieszkania  
 

………………………………………….…………………….…………………..…………………………………………………………………………………………. 

Imiona i nazwisko, e-mail, nr telefonu rodziców/opiekunów)*, jeśli osoba zapisywana na zajęcia nie ukończyła 16 lat  

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….. 

Będę uczestniczyć (moje dziecko będzie uczestniczyć)* w zajęciach: Proszę podać nazwę zajęć 

 

 

Zobowiązuję się do pokrywania opłaty w wysokości określonej w regulaminie/cenniku za w/w zajęcia do 10 dnia 

każdego miesiąca.   

 

Uwaga! 

• Nie są honorowane opłaty za pojedyncze zajęcia, warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest ich opłacenie 

• Rezygnację z udziału w zajęciach należy zgłosić u Instruktora przed końcem miesiąca, w innym wypadku 

ponoszą Państwo koszt opłacenia zajęć w kolejnym miesiącu.  

W związku z sytuacją epidemiczną i  ryzykiem zakażenia SARS-CoV-2: 

 

Oświadczam, że: 

1. Moje dziecko nie przebywa obecnie w kwarantannie; 

2. Po rozpoczęciu zajęć, zobowiązuję się przerwać niezwłocznie w nich udział,  jeśli zostanie stwierdzone 

zakażenie COVID-19 u mojego dziecka lub wśród domowników; 

3. Zobowiązuję się do przestrzegania reguł bezpieczeństwa sanitarnego w tym dezynfekcji dłoni i zachowania 

dystansu społecznego; 

4. Wyrażam zgodę na bezdotykowy pomiar temperatury mojego dziecka każdorazowa, przed rozpoczęciem 

zajęć (do odwołania).  

5. Moje dziecko, nie będzie spożywało posiłków w pomieszczeniach Domu Kultury. 

6. Zapoznałam się i akceptuję treść Zarządzenia nr 9/2020 Dyrektora (DK) w sprawie procedur funkcjonowania 

DK w trakcie epidemii wirusem SARS-CoV-2. 

7. W związku z powyższym oświadczam, że ja i moje dziecko będziemy przebywać na terenie DK na własne 

ryzyko i na własną, wyłączną odpowiedzialność za ewentualne negatywne skutki dla naszego zdrowia i życia 

spowodowane lub pozostające w związku z epidemią, zrzekając się wszelkich roszczeń wobec Domu Kultury w 

Żabiej Woli z tego tytułu. 

Oświadczam, że: zapoznałam/em się z Regulaminem zajęć i akceptuję jego treść oraz wyrażam zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z 
dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926. oraz „Klauzulą informacyjną 

dla uczestników zajęć organizowanych przez Dom Kultury” 
 

              ..………….     …………………………… 

         Data          Czytelny podpis   
 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam* zgody na przesyłanie na mój adres mailowy newslettera Domu Kultury w Żabiej Woli 

zgodnie z „Klauzulą informacyjną dla uczestników zajęć organizowanych przez Dom Kultury” 

 

 

..…………        .………………………………. 

              Data       Czytelny podpis   

* niepotrzebne skreślić 

 
 

 



 


