
  …………………….., dnia  ………………..… 
                                             (miejscowość)           

  
 

KARTA UCZESTNICTWA W ZESPOLE TAŃCA NOWOCZESNEGO „VOICE” 

 

…………………………………………………… 
           (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) 

 
 

OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO 

 

Działając jako rodzic/opiekun prawny dziecka  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
(imię i nazwisko dziecka) 

Adres zamieszkania dziecka: …………………………………………………………………………………………..… 
 
Data urodzenia…………………………………………………...Pesel …..……...……………………………………… 
 
Nr telefonu dziecka: ……………………………………………………..…………………………..…………………… 
 
Nr telefonu rodzica/ opiekuna prawnego: ……………………………………………………..………………………… 
 
oświadczam, że: 
 

I. Zgodnie z Rozporządzeniem 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, zwane dalej RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.: 

 
wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych moich i mojego dziecka (kategorie 
danych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia, pesel, numer telefonu, ew. informacje o stanie 
zdrowia) w celu niezbędnym do udziału dziecka w zajęciach zespołu Tańca Nowoczesnego „Voice”. 
Oświadczenie moje ważne jest przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania lub do momentu 
wycofania wyrażonej zgody. 

 Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa dziecka w zajęciach. 
 

wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych moich i mojego dziecka
 (kategorie danych: imię, nazwisko) w celu informacyjno-promocyjnym związanym z zajęciami poprzez 
umieszczanie ich na stronie internetowej i Facebooku Domu Kultury i Pracowni Artystycznej „Promyczek”, 
na stronie internetowej Gminy Tuchów oraz w mediach i w prasie lokalnej, w tym m. in. w „Kurierze 
Tuchowskim”. 

 Oświadczenie moje ważne jest przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania lub do momentu 
 wycofania wyrażonej zgody. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. 

 

wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka biorącego udział w zajęciach, programach, 
występach, festiwalach razem z całym zespołem w kraju i za granicą jako reprezentant Tuchowa oraz 
wykorzystanie tego wizerunku poprzez umieszczenie zdjęć i filmów na stronie internetowej i Facebooku 
Domu Kultury w Tuchowie oraz Pracowni Artystycznej „Promyczek”, na stronie internetowej Gminy Tuchów 
oraz w mediach i w prasie lokalnej, w tym m. in. w „Kurierze Tuchowskim”. 

Oświadczenie moje ważne jest przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania lub do momentu 
wycofania wyrażonej zgody. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. 

 

 zapoznałem/am się z poniższymi informacjami o zasadach przetwarzania danych osobowych w Domu  
 Kultury w Tuchowie oraz o przysługujących prawach z tym związanych: 
 



1. Administratorem danych osobowych dzieci oraz rodziców/opiekunów prawnych jest: DOM KULTURY  
W TUCHOWIE z siedzibą w Tuchowie, ul. Chopina 10, 33-170 Tuchów, w którego imieniu działa Dyrektor 
Domu Kultury. 

2. Z Administratorem można kontaktować się poprzez e-mail: tuchowkultura@interia.pl, telefonicznie pod  
nr tel. 14 6525 436 lub pisemnie na adres siedziby Administratora. 

3. Administrator wyznaczył inspektora danych osobowych, z którym można się kontaktować poprzez  
e-mail: iod@tuchow.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. 

4. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania 
danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

5. Dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji, przeprowadzenia i udziału w zajęciach, w tym w celu 
informacyjno-promocyjnym na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit a 
RODO) oraz na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO oraz art. 9  
ust. 2 lit c RODO). 

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 5 celów przetwarzania.  
7. Odbiorcami danych osobowych mogą być: 

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów 
władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów/porozumień zawartych z Domem Kultury  
w Tuchowie przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Dom Kultury w Tuchowie; 
c) odbiorcy publikacji, które będą zawierać dane osobowe, w tym wizerunek. 

8. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.  
9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, jeżeli zostaną spełnione odpowiednie warunki określone  

w RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia swoich/dziecka danych osobowych. 

10. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych lub dziecka odbywa się na podstawie  
art. 6 ust. 1 lit a RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Pani/ Panu prawo do 
cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. 

11. Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 
przetwarzania, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie    
obowiązującego prawa. 

12. Pani/Pana/dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich z wyjątkiem informacji 
zamieszczanych na stronie Facebook Domu Kultury w Tuchowie i Facebook Pracowni Artystycznej 
„Promyczek”,. Administratorem tych danych jest Facebook i wszelkie informacje znajdą Państwo w ich klauzuli 
informacyjnej. 

13. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Dom Kultury w Tuchowie Pani/Pana/dziecka danych osobowych 
narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2 00-193 Warszawa). 
 

..………………………………………………. 
                                                                   (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

II. Zgodnie z art. 81 i 83 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 
1. Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku dziecka, 

utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji 
filmowej) przez Dom Kultury w Tuchowie na potrzeby organizacji i przeprowadzenia zajęć. 

2. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. 
3. Dla potrzeb zajęć wizerunek dziecka może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, 

kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony 
towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania filmowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, 
modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby zajęć oraz w celach informacyjno-
promocyjnych. 

mailto:tuchowkultura@interia.pl


4. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie (w tym 
na stronie internetowej Domu Kultury w Tuchowie oraz Gminy Tuchów, na portalach społecznościowych 
Facebook, Twitter, YouTube itp.) oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych.  

5. Wizerunek dziecka nie może być użyty w formie lub publikacji dla mnie obraźliwej lub naruszać w inny 
sposób moich dóbr osobistych. 

6. Jednocześnie oświadczam, że wykorzystanie wizerunku dziecka zgodnie z niniejszą Zgodą nie narusza 
niczyich dóbr osobistych ani innych praw. 

..………………………………………………. 
          (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

III. Deklaruję uczestnictwo dziecka w zajęciach zespołu Tańca Nowoczesnego „Voice” i akceptuję poniższe 
warunki: 

1. Akceptuję warunki prowadzenia zajęć i uczestnictwa w nich dziecka zgodnie z przyjętym grafikiem zajęć,  
tj. w czwartki oraz soboty (z wyjątkiem przypadających w tych dniach świąt oraz innych uroczystości) 
wyznaczonych przez Dom Kultury i prowadzącego zajęcia miejscach i terminach. 

2. Głównym miejscem zajęć jest sala widowiskowa Domu Kultury w Tuchowie, w przypadkach szczególnych 
może to być sala Domu Kultury w Burzynie. 

3. Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych dziecka do uczestnictwa w zajęciach tanecznych, 
a o ewentualnych dolegliwościach poinformuję prowadzącego zajęcia instruktora. 

4. Oświadczam, że uczestnik zajęć jest ubezpieczony. 
5. Za bezpieczeństwo podczas zajęć odpowiada prowadzący je instruktor. 
6. W przypadku rezygnacji z udziału w zajęciach należy o tym zgłosić prowadzącemu zajęcia instruktorowi oraz 

wypełnić rezygnację z udziału jak w punkcie V niniejszej karty uczestnictwa. 
7. Akceptuję warunki opłaty za zajęcia w wysokości 60 zł miesięcznie. Jeżeli w zajęciach uczestniczy rodzeństwo, 

opłata nie ulega zmianie. Opłata jest pobierana za każdy miesiąc niezależnie od obecności dziecka na zajęciach. 
Opłaty należy dokonywać najpóźniej do 15-go dnia każdego miesiąca w kasie Domu Kultury lub przelewem 
bankowym na konto: Bank Spółdzielczy w Bieczu O/ Tuchów numer rachunku  
28 8627 0001 2002 9000 2834 0005, podając w tytule przelewu: imię i nazwisko dziecka, nazwę zajęć oraz 
miesiąc, którego opłata dotyczy. 

8. Zajęcia rozpoczynają się od 4 września 2021 r. i kończą 31 sierpnia 2022 r. z zastrzeżeniem Organizatora 
o możliwości przerwania ciągłości zajęć, ich odwoływaniu, realizowaniu w innym terminie z przyczyn 
niezależnych od Organizatora. 

9. Organizator udostępnia stroje taneczne. Uczestnik zajęć ponosi pełną odpowiedzialność materialną za 
wypożyczony strój. W przypadku zgubienia lub zniszczenia, zobowiązuje się pokryć całkowity koszt 
stroju. 

10. Potwierdzam zapoznanie się z Regulaminem zajęć i akceptuję jego postanowienia bez zastrzeżeń. 
11. Wyrażam zgodę*/ nie wyrażam zgody* na samodzielny powrót dziecka do domu. 

 
 
 

..………………………………………………. 
                                                                   (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 
 

IV. Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem zajęć i przyjmuję go bez zastrzeżeń. 
 

 

..…………………………………………… 
                                                                   (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 
 
 
 
 
 



 
V. Oświadczam, że w przypadku rezygnacji dziecka z udziału w zajęciach zobowiązuję się wypełnić poniższe 

oświadczenie. 
 

..…………………………………………… 
                                                                    (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 
 
 

Niniejszym oświadczam, że dziecko ……………………………………… z dniem……………………………. 
                                                                                                (imię i nazwisko dziecka) 

rezygnuje z udziału w zespole Tańca Nowoczesnego „Voice”.     

 
..…………………………………………… 

                                                                    (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 
 

VI. W związku z panującą sytuacją epidemiczną w kraju niniejszym oświadczam, że:  

1. Mam pełną świadomość, że zajęcia taneczne, w których dobrowolnie bierze udział moje dziecko organizowane 
są w okresie epidemii COVID-19. 

2. Zapoznałem się z Procedurą dla prowadzenia zajęć ruchowych (w tym artystycznych) oraz z zakresu edukacji 
artystycznej i kulturowej w Domu Kultury w Tuchowie oraz w filiach w Burzynie, Siedliskach i Jodłówce 
Tuchowskiej w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce. 

3. Stan zdrowia mojego dziecka jest dobry; nie ma żadnych oznak chorobowych (podwyższona temperatura, kaszel, 
katar).  

4. W ciągu ostatnich dwóch tygodni dziecko nie miało kontaktu z osobą zarażoną koronawirusem, nikt z członków 
najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie jest objęty nadzorem epidemiologicznym oraz 
nie przejawia widocznych oznak choroby.  

5. Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora Domu Kultury w Tuchowie o wszelkich zmianach stanu zdrowia 
– oznakach choroby COVID-19 dotyczących mojego dziecka oraz osób z naszego najbliższego otoczenia.  

6. Zobowiązuje się do przestrzegania zasad, procedur i instrukcji związanych z reżimem sanitarnym 
obowiązujących w Domu Kultury w Tuchowie. 

7. Zostałem poinformowany w kwestii przetwarzania moich/dziecka danych osobowych przez Administratora: Dom 
Kultury w Tuchowie w związku z uczestnictwem mojego dziecka w ww. zajęciach tanecznych. 

 
 

..…………………………………………… 
                                                                       (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 
 

 

VII. Niniejsza karta uczestnictwa stanowi równocześnie formę umowy pomiędzy stronami, a zatem jej zapisy 
przyjmują formę zobowiązań prawnych począwszy od 4 września 2021 r. do 31 sierpnia 2022 r. 

 
 
..……………………………………………….   ..…………………………………………… 
         (podpis dyrektora Domu Kultury w Tuchowie)                                                 (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 
* niepotrzebne skreślić 


