
KARTA ZGŁOSZENIA 
Letnie warsztaty artystyczne 2018 w Miejskim Domu Kultury „Muflon”  

„Cztery smaki świata” 

 
 

 TURNUS I: 02-06.07.2018 „Gdzie pieprz rośnie” 

 TURNUS II: 09-13.07.2018 „Cud, miód i orzeszki” 

 TURNUS III: 16-20.07.2018 „Niebieskie migdały” 

 TURNUS IV: 23-27.07.2018 „Łakomy kąsek” 

I. Dane uczestnika warsztatów: 

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Data urodzenia: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

PESEL dziecka: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres zamieszkania: …………………………………………………………………………………………………………………………… 

będzie uczestniczył/a w warsztatach artystycznych MDK „Muflon” w dniach: ……………………………………., 

w godzinach: ……………………………, będzie odbierana/y o godz.: …………………………………………………………… 

osoba upoważniona do odbioru: rodzic/opiekun/inna osoba: …………………………………………………………….. 
                                                                                                                          (imię i nazwisko) 

będzie wracał/a sam/a o godz.:……………………………………………………………………………………………………………. 

II. Nazwa zakładu pracy rodziców, adres, telefon kontaktowy: 

Matki / opiekunki:……………………………………………………………………………………………………………………….......... 

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

Ojca / opiekuna: ………………………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

III. Informacja rodziców / opiekunów o stanie zdrowia 

Na co dziecko jest uczulone: …………………………………………………………………………………………………………....... 

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

Jak znosi jazdę autokarem: …………………………………………………………………………………………………………………. 

Czy przyjmuje stałe leki (jakie i w jakich dawkach): ……………………………………………………………………………… 

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

Czy nosi aparat ortodontyczny lub okulary: ………………………………………………………………………………………… 

Inne ważne informacje: ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Oświadczam, że moje dziecko może uczestniczyć w wyjściach, wycieczkach, wyjazdach autokarowych 
poza miasto praz wszelkich imprezach organizowanych w trakcie trwania warsztatów artystycznych. 
 

 Wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojego dziecka na stronach internetowych oraz materiałach 
promocyjnych Miejskiego Domu Kultury „Muflon”.    
 

 Oświadczam, że podałem/am wszystkie znane mi informacje o moim dziecku, które mogą pomóc  w 
zapewnieniu właściwej opieki w czasie pobytu dziecka w MDK „Muflon” w Jeleniej Górze oraz że 
zapoznałem/am się z treścią Regulaminu Letnich Warsztatów Artystycznych 2018 i akceptuję jego 
treść. 

 
 

 

 



 

 Zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 stycznia 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).  

 Administratorem danych osobowych jest Miejski Dom Kultury „Muflon” 58-570 Jelenia Góra  

ul. Cieplicka 172. Państwa dane są przez nas wykorzystywane wyłącznie na  potrzeby świadczenia 

usług do czasu ustania przydatności. Przetwarzane dane nie będą udostępniane ani przekazywane 

innym podmiotom. 

 Uczestnik (jego pełnoprawny opiekun) posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody (w przypadku jej wyrażenia) 

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Ma także prawo 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej 

danych osobowych narusza przepisy RODO.  

Podanie danych w zakresie wskazanym jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zakwalifikowania uczestnika 

na formę wypoczynku. 

 
 
 
 
 
Data: ……………………………………                       podpis rodziców/opiekunów: …………………………………………………………… 
 
 


