
Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna w sprawie uczęszczania dziecka na zajęcia artystyczne  

w sezonie 2022/2023 w Gminnym Ośrodku Kultury w Trzydniku Dużym 

 

 

 

Imię i nazwisko dziecka…………………………………………………………….……………………………………..…………..…. 

Wiek  dziecka………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Dane kontaktowe rodziców/prawnych opiekunów 

Imiona i nazwiska rodziców ……………………………………………………………………….…………………………...………… 

Adres zamieszkania ……………………………………………………………………………………………………………………….… 

Numery telefonów do kontaktu………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Rodzaj zajęć, na które dziecko będzie uczęszczać (podkreślić właściwe): 

 
  ZAJĘCIA WOKALNE 

(zajęcia indywidualne, bezpłatne) 

 NAUKA GRY NA PIANINIE 

(zajęcia indywidualne, bezpłatne) 

 NAUKA GRY NA KEYBOARDZIE 

(zajęcia indywidualne, bezpłatne)  

 ZAJĘCIA PLASTYCZNE 

(zajęcia grupowe, bezpłatne) 

 NAUKA GRY NA GITARZE 

(zajęcia indywidualne, płatne) 

 ZAJĘCIA TANECZNE 

(zajęcia grupowe, płatne) 

 AKROBATYKA 

(zajęcia grupowe, płatne) 

 

Oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka pozwala na udział w tych zajęciach oraz deklaruję, że gdy zajdzie 

taka potrzeba, odbiorę dziecko przed zakończeniem zajęć.  

 

Jednocześnie oświadczam, iż moje dziecko: (proszę zaznaczyć a lub b) 

a) będzie przeze mnie przyprowadzane na zajęcia oraz odbierane po zakończeniu zajęć.  

b) samodzielnie będzie przybywało na zajęcia i samodzielnie wracało do domu.  

 

Oświadczam, że jako rodzic/prawny opiekun zapoznałem/am się z Regulaminem uczestnictwa w zajęciach 

artystycznych organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym, a w szczególności z 

klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych. 
 

 

 
 

 

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

 

 

 



Informacja o działaniach promocyjnych Gminnego Ośrodka Kultury w Trzydniku Dużym 

Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym informuje o swojej działalności podejmując aktywne działania 

promocyjne. W tym celu prowadzi m.in. tablice informacyjne, stronę internetową, facebook. W zasobach tych 

publikuje informacje o najważniejszych wydarzeniach, przedsięwzięciach, sukcesach członków społeczności, w 

tym Wychowanków. Rozpowszechniane są tylko te informacje, które stawiają Gminny Ośrodek Kultury w 

Trzydniku Dużym i Wychowanków w dobrym świetle. Wzbogaca się je zdjęciami i ewentualnie nagraniami 

filmowymi, które zostały wykonane w czasie uroczystości, wydarzeń, zajęć artystycznych. Administrator danych 

Gminnego Ośrodka Kultury w Trzydniku Dużym, szanując i przestrzegając prawa Wychowanków i ich Rodzin, 

serdecznie prosi o podjęcie decyzji dotyczącej rozpowszechniania informacji nt. Państwa dziecka w celach 

promocji Gminnego Ośrodka Kultury w Trzydniku Dużym. 

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane RODO). 

 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  

 

Klauzula zgody na rozpowszechnianie informacji na temat Dziecka, w tym wykorzystanie jego wizerunku 

w celu budowania pozytywnego wizerunku Gminnego Ośrodka Kultury w Trzydniku Dużym 

 

Ja Rodzic/Opiekun Prawny uprawniony do składania oświadczeń dotyczących mojego dziecka: 

 

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

zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyrażam zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych mojego dziecka do celów wydarzeń, przedsięwzięć, w których będzie brało udział, 

informacji o jego sukcesach, w tym także wizerunku mojego dziecka (tj. fotografii, nagrań ), na którym będzie 

możliwa identyfikacja mojego dziecka. 

Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu budowania pozytywnego wizerunku i promocji Gminnego Ośrodka 

Kultury w Trzydniku Dużym w przestrzeni publicznej i w mediach. 

Przyjmuję do wiadomości, że mam prawo wycofać powyższą zgodę w dowolnym momencie poprzez złożenie  

pisemnego oświadczenia. Dane będą mogły być przetwarzane do czasu wycofania zgody. Brak zgody będzie 

skutkował pominięciem informacji dotyczących mojego dziecka w podanych informacjach o sukcesach, 

wydarzeniach, w których brało ono udział. 

 

 
……………………………...………………..………………… 

(data, czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna) 
 

 

Wyrażam zgodę na korzystanie z mojego prywatnego numeru telefonu w celu sprawnego kontaktu ze mną w 

sprawach mojego dziecka. 

 

……………………………...………………..………………… 
(data, czytelny podpis rodzica/prawnego opieku 

 



 

Deklaracja płatności za zajęcia artystyczne  

w sezonie 2022/2023 w Gminnym Ośrodku Kultury w Trzydniku Dużym 

(w przypadku zajęć płatnych) 

 

 

 

 

 

Deklaruję wnosić systematycznie opłatę z góry do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc zajęć za zajęcia 

artystyczne odbywające się w Gminnym Ośrodku Kultury w Trzydniku Dużym, w których będzie uczestniczyć 

moje dziecko ……….…………………………………………… 

                                                          (imię i nazwisko dziecka) 

 

 

 

 
 

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

 

 

 


