Adres placówki:
Centrum Kultury Raszyn
Al. Krakowska 29A, 05-090 Raszyn
tel. (22) 460 57 60, e-mail: info@ckr.raszyn.pl

Załącznik nr 2 do Regulaminu uczestnictwa w zajęciach
……………………………………………….
miejscowość, data

OŚWIADCZENIE - zgoda rodzica/opiekuna prawnego
na udział w zajęciach w CKR
Oświadczam, że zapoznałem/-am się i akceptuję postanowienia Regulaminu Uczestnictwa w
Zajęciach w Centrum Kultury w Raszynie oraz, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka
.............................................................................................................................................................
Imię i nazwisko dziecka, miejscowość zamieszkania

w zajęciach ………………………………………...……….. organizowanych w roku szkolnym 2021/2022
nazwa zajęć

przez Centrum Kultury Raszyn w Raszynie, mieszczącym się przy alei Krakowskiej 29A, 05-090
Raszyn, NIP: 5342508661, REGON: 362617734.
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w celu realizacji Zajęć
oraz celów wskazanych w Regulaminie Uczestnictwa w Zajęciach w CKR.
Wyrażam zgodę/ nie wyrażam* zgody na samodzielny powrót dziecka do domu po Zajęciach.
* niepotrzebne skreślić
Po zajęciach dziecko zostanie odebrane przez: …………………………………………………………

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

……………………………………………….
nr telefonu kontaktowego rodzica/ opiekuna prawnego

Adres placówki:
Centrum Kultury Raszyn
Al. Krakowska 29A, 05-090 Raszyn
tel. (22) 460 57 60, e-mail: info@ckr.raszyn.pl

Załącznik nr 3 do Regulaminu uczestnictwa w zajęciach
……………………………………………….
miejscowość, data

ZGODA na utrwalenie i wykorzystanie wizerunku
Ja niżej podpisany(a) .........................................................................................., oświadczam, że w związku
imię i nazwisko

z organizacją zajęć .......................................................................................... przez Centrum Kultury Raszyn
nazwa zajęć

w Raszynie, mieszczącym się przy alei Krakowskiej 29A, 05-090 Raszyn, NIP: 5342508661, REGON:
362617734

(dalej:

„CKR”),

wyrażam

zgodę

na

nieograniczone

czasowo

utrwalenie

i

rozpowszechnienie wizerunku mojej osoby / mojego dziecka*…........................................................
imię i nazwisko dziecka

w formie publikacji zdjęć / wideo relacji / etc. oraz poprzez ewentualne zwielokrotnienie
powyższych przez CKR, na których występuję osobiście / dziecko występuje osobiście* lub na
zdjęciu grupowym. Utrwalony wizerunek będzie mógł zostać wykorzystany na portalu
społecznościowym Facebook (fanpage CKR) / stronie internetowej CKR / kanale video YouTube
CKR / oraz Biuletynie Informacyjnym Gminy Raszyn.
Utrwalenie i wykorzystanie wizerunku wykonywane jest jedynie w celach informacyjnych,
promocyjno-marketingowych lub innych związanych bezpośrednio lub pośrednio z działalnością
Statutową CKR.
W razie konieczności, upoważniam przedstawicieli CKR do informowania o treści powyższego
oświadczenia współorganizatorów w/w imprez, jednak bez przekazywania jakichkolwiek danych
osobowych pozwalających na identyfikację mojej osoby / mojego dziecka*.
Niniejsza zgoda jest ważna do odwołania.

……………………………………………….
czytelny podpis
* niepotrzebne skreślić

Adres placówki:
Centrum Kultury Raszyn
Al. Krakowska 29A, 05-090 Raszyn
tel. (22) 460 57 60, e-mail: info@ckr.raszyn.pl

Załącznik nr 4 do Regulaminu uczestnictwa w zajęciach
……………………………………………….
miejscowość, data

ZGODA na uczestniczenie w konkursach i na publikację
prac plastycznych dziecka
Wyrażam zgodę na uczestniczenie w konkursach i na publikowanie prac plastycznych mojego
dziecka
……………………………………………………………………………………………………………
imię i nazwisko dziecka
w związku z jego uczestnictwem w zajęciach plastycznych organizowanych przez Centrum Kultury
Raszyn w Raszynie, mieszczącym się przy alei Krakowskiej 29A, 05-090 Raszyn, NIP: 5342508661,
REGON: 362617734 (dalej: „CKR”).
Prace plastyczne opatrzone imieniem i nazwiskiem dziecka będą wywieszane na tablicach
zlokalizowanych w siedzibie Centrum Kultury Raszyn w Raszynie, mieszczącym się przy alei
Krakowskiej 29A, 05-090 Raszyn, a także na portalu społecznościowym Facebook (fanpage CKR) /
stronie internetowej CKR / Biuletynie Informacyjnym Gminy Raszyn.
Niniejsza zgoda jest nieograniczona w czasie, ważna do odwołania.
Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

…………………….……………………………..
………………….………………………………..
Podpisy rodziców/opiekunów prawnych dziecka

