
 

 

 

Karta zgłoszeniowa dla uczestnika – warsztaty zimowe „Ferie z Wiatrakiem” 

 

 

Imię i nazwisko dziecka 

 

 

 

Data urodzenia / klasa szkoły podstawowej 

 

 

 
Adres zamieszkania 

 

 

 
Imię i nazwisko rodziców/ opiekunów 

 

 

 
Telefon kontaktowy rodziców/ opiekunów 

 

 

 
 

TERMIN WYBRANEGO WARSZTATU / WYBRANYCH 
WARSZTATÓW 

 
 

 

 

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

Ja (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) 

 _________________________________________________________ 

wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (imię i nazwisko dziecka) 

_________________________________________________________ 

w warsztatach „Ferie z Wiatrakiem” organizowanych przez Centrum Kultury Katolickiej „Wiatrak”.  

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka dla celów organizacyjnych i promocyjnych 

warsztatów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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), zwane dalej RODO oraz ustawie z dnia 

10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000). 

 

_______________________________________________ 

                                                                                                                              podpis rodzica/opiekuna prawnego 



 

 

 

 

                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 
INFORMACJA RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O STANIE ZDROWIA DZIECKA 

 
(uwaga! Wpisujemy tu wszelkie informacje będące pomocą dla prowadzących podczas trwania warsztatów.) 
np. czy dziecko jest uczulone (na co/alergie pokarmowe), czy jest chore na padaczkę, cukrzycę, inne choroby, czy 

przyjmuje stałe leki i w jakich dawkach, czy są przeciwwskazania dotyczące ćwiczeń fizycznych) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ODBIÓR DZIECKA 

 
 

Zgłaszam, że moje dziecko będzie (wybrane zaznaczyć): 

o wracało samo 

o odbierane z warsztatów przez następujące osoby: (podać imię, nazwisko i numer dowodu osobistego) 

 
1) __________________________________________________________ 

 
2) __________________________________________________________ 

 
3) __________________________________________________________ 

 
4) __________________________________________________________ 

 
5) __________________________________________________________ 

 
 



REGULAMIN 

1. Organizatorem warsztatów jest  Centrum Kultury Katolickiej „Wiatrak”. 

2. Warsztaty prowadzone są zgodnie z postanowieniami umowy zawieranej z Rodzicami/Opiekunami 

Uczestnika, a Regulamin jest jej integralną częścią. 

3. Zawarcie umowy na rzecz osoby niepełnoletniej wymaga zgody rodziców lub jej prawnych opiekunów. 

4. Organizator zobowiązuje się do świadczenia usług w sposób zgodny z warunkami uczestnictwa, ofertą                     

i zgłoszeniem. 

5. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani do przedstawienia szczegółowej i rzetelnej informacji o chorobach 

uczestnika i o przyjmowanych lekach, którą należy umieścić w karcie zgłoszeniowej Uczestnika. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów w momencie, gdy liczba osób chętnych na 

dany warsztat będzie zbyt mała (nastąpi wówczas zwrot płatności).  

7. Maksymalnie w grupie warsztatowej może wziąć udział 15 Uczestników. 

8. Warsztaty są przeznaczone dla dzieci w wieku szkolnym (w przedziale I – IV klasa szkoły podstawowej). 

9. Uczestnik pozostaje pod opieką Organizatora od chwili rozpoczęcia danego dnia prowadzenia warsztatów            

do momentu odbioru przez rodziców/opiekunów/osoby upoważnionej lub samodzielnego powrotu. 

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe, będące w posiadaniu uczestników 

(telefony komórkowe, tablety, mp3, mp4, aparaty fotograficzne itp.). 

11. Podczas warsztatów Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania regulaminu. 

12. Podczas prowadzonych warsztatów obowiązuje zakaz korzystania przez uczestników z telefonów 

komórkowych i tabletów. 

13. Podczas wypoczynku obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych, palenia papierosów                

i zażywania wszelkich środków odurzających. W razie złamania zakazu, informacja o tym fakcie jest 

przekazana rodzicom/opiekunom oraz do wiadomości szkoły Uczestnika. 

14. Rodzic/ opiekun Uczestnika zobowiązany jest do pokrycia kosztów wyrządzonych przez niego szkód podczas 

warsztatów.  

15. W wyjątkowych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu. 

16. Organizator zapewnia zorganizowanie zajęć w godzinach 9:00 – 13:30 (zajęcia warsztatowe oraz obiad).  

17. Uczestnik może zapisać się na dowolną liczbę warsztatów.  

18. Czas absencji chorobowej lub nie pojawienie się uczestnika na warsztatach nie podlega zwrotowi 

wpłaconej kwoty za warsztaty.  

19. Potwierdzeniem udziału w warsztatach jest dostarczenie wypełnionej karty zgłoszeniowej (dostępnej do 

pobrania na www.wiatrak.org.pl) osobiście do CKK „Wiatrak” lub drogą mailową na adres: 

ckk@wiatrak.org.pl w tytule maila wpisując „KARTA ZGŁOSZENIOWA – WARSZTATY ZIMOWE” oraz 

potwierdzenie dokonania płatności za warsztaty – dołączając potwierdzenie wykonania przelewu (w tytule 

przelewu prosimy o podanie daty warsztatu, za który jest dokonywana płatność oraz imię i nazwisko 

uczestnika biorącego w nim udział). Dokumenty należy dostarczyć do 25 stycznia 2023 r.  

20. Płatności należy dokonywać na numer konta bankowego:  
Bank BNP Paribas 93 2030 0045 1110 0000 0243 7690 

 

 

____________________________________________________________________ 

Zapoznałem/am się z powyższym regulaminem i akceptuję jego warunki.  

data i podpis rodzica/ opiekuna prawnego 

 

 

 

 

 

https://wiatrak.org.pl/kategoria/aktualnosci/
mailto:ckk@wiatrak.org.pl


KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

1. Administratorem danych jest Centrum Kultury Katolickiej „Wiatrak” z siedzibą w Bydgoszczy  85-791, przy ulicy 
Bołtucia 7. 

2. Dane do kontaktu: 
Centrum Kultury Katolickiej „Wiatrak” 
ul. Bołtucia 7 
85-796 Bydgoszcz 
Tel. 509 433 585 
e-mail: ckk@wiatrak.org.pl 

3. Centrum Kultury Katolickiej „Wiatrak” gromadzi i przetwarza dane osobowe  
na podstawie i w granicach obowiązującego prawa, w szczególności na podstawie Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dn. 04.05.2016, s.1) znanego jako RODO oraz przepisów prawa oświatowego w celu 
realizacji zadań statutowych. 
4. Podanie danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości uczestnictwa                 
w warsztatach. 
5. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, w tym również przez 
okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji. 
6. Dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i profilowaniu. 
7. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, dane mogą być udostępniane innym 
odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być: 

 Podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie  odpowiednich przepisów prawa 
 Podmioty, które przetwarzają dane w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy 

powierzenia przetwarzania danych osobowych 
8.  W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, osobie przekazującej dane osobowe 
przysługują następujące prawa: 

 Prawo dostępu do treści danych 
 Prawo do sprostowania danych 
 Prawo do usunięcia danych 
 Prawo do ograniczenia przetwarzania danych 
 Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 
 Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych 

9. Realizacja praw musi być zgodna z przepisami prawa oraz zasadami archiwizacji. 
10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia RODO, istnieje prawo do 
wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Klauzulą Informacyjną  
i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/danych osobowych uczestnika/ uczestników 
przez Centrum Kultury Katolickiej „Wiatrak” z siedzibą  
w Bydgoszczy przy ulicy Bołtucia 7, w związku z realizacja warsztatów. 
 
W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem 
Danych Osobowych. Informujemy, że korzystanie z praw zawartych w punkcie 8 Klauzuli Informacyjnej nastąpi 
po złożenie pisemnej dyspozycji Administratorowi Danych Osobowych. 
 
Wyrażam zgodę na (prosimy o zaznaczenie X przy wyrażeniu zgody): 

                  Wykorzystanie wizerunku do działań niekomercyjnych (zamieszczenie zdjęć na stronie internetowej, 
publikację w materiałach promocyjnych itp.) 
                  Przetwarzanie moich danych w celach informacyjnych i marketingowych. 
              

  

________________________________________             ________________________________________ 

Miejscowość i data            Podpis rodzica opiekuna 


