KARTA UCZESTNIKA ZAJĘĆ ORGANIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE MŁODA ALWERNIA
DANE DZIECKA:
Imię i nazwisko:

.……………………..……………………………………………………….…

wiek:

…………………………………………………….……………………….…..

adres zamieszkania: ……………………………………………………………………..….…
Imiona rodziców/opiekunów prawnych oraz numery telefonów kontaktowych:
…………………………………………………………………………………………….……….. nr telefonu ……..…………………………………….…………
………………………………………………………………………………………….….……… nr telefonu ……..………………………………………………
Inne istotne informacje o dziecku, które pomogą w rozwijaniu uzdolnień i zapewnieniu właściwej opieki podczas zajęć
organizowanych przez Stowarzyszenie Młoda Alwernia (np. szczególne zainteresowania, uzdolnienia dziecka, inne istotne
informacje o dziecku):
…………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w zajęciach organizowanych przez Stowarzyszenie Młoda
Alwernia.
Oświadczam, że moje dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach
świetlicowych, muzycznych, plastycznych oraz zajęciach ruchowych i rekreacyjnych.
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody1 na samodzielny powrót mojego dziecka do domu.
Osoby upoważnione do odbioru mojego dziecka po zajęciach:
1. Imię i nazwisko ………...…...................................………….....………
2. Imię i nazwisko …………………………………..……........…………..…...…
W przypadku zmiany danych osobowych, zmiany innych informacji zawartych w KARCIE UCZESTNIKA ZAJĘĆ
lub rezygnacji z zajęć, zobowiązuje się do poinformowania o tym Stowarzyszenie Młoda Alwernia.

…..………….…………………………………………………….... ………………..………………..……………………………….…
(czytelne podpisy rodziców/opiekunów prawnych)

Wyrażam zgodę na udzielenie mojemu dziecku pomocy medycznej w nagłym przypadku.
…..………….…………………………………………………….... ………………..………………..……………………………….…
(czytelne podpisy rodziców/opiekunów prawnych)

--------------------1

Niepotrzebne skreślić

WYRAŻENIE ZGODY
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………………………………………………………………………...……………………………
w zajęciach świetlicowych, muzycznych, plastycznych oraz zajęciach ruchowych i rekreacyjnych, warsztatach, projektach i innych
organizowanych przez Stowarzyszenie Młoda Alwernia. Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w zajęciach
w terenie, wycieczkach, wyjazdach, spacerach i innych formach wyjść organizowanych przez Stowarzyszenie Młoda Alwernia, a także
uczestnictwo w konkursach, przeglądach, występach artystycznych i innych działaniach organizowanych przez Stowarzyszenie Młoda Alwernia
oraz podmioty trzecie, w których Dziecko reprezentuje Stowarzyszenie Młoda Alwernia. Jednocześnie akceptuję Regulamin warunków
uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Stowarzyszenie Młoda Alwernia.
Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie w celach związanych z działalnością Stowarzyszenia Młoda Alwernia (SMA)
i udziałem w zajęciach organizowanych przez SMA, danych osobowych mojego dziecka zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)
Wyrażam zgodę na: przetwarzanie i wykorzystywanie wizerunku mojego dziecka poprzez zamieszczanie zdjęć, filmów na stronie internetowej
Stowarzyszenia Młoda Alwernia, profilu facebookowym stowarzyszenia, partnerów projektu w ramach organizacji i udziału w zajęciach,
imprezach i wydarzeniach oraz warsztatach, zamieszczanie zdjęć na tablicach informacyjnych, gazetkach, płytach CD, ich publikację prasową, a
także publikowanie nagrań radiowych i telewizyjnych i innych związanych z działalnością Stowarzyszenia Młoda Alwernia, z udziałem mojego
dziecka, a także w celach promocyjno-marketingowych organizatora, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. nr 80 poz. 904 z późn. zm.)
I. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich/mojego dziecka, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) przez członków Stowarzyszenia Młoda Alwernia oraz osoby prowadzące zajęcia, warsztaty
celem uczestnictwa w zajęciach, imprezach i wydarzeniach kulturalnych oraz warsztatach. Jednocześnie oświadczam, że zgodnie z art. 13
ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony danych osobowych
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zostałem/am*/ poinformowany/na*/, że:

1.
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3.
4.
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9.
10.
11.

Administratorem
Pani/Pana
danych
osobowych
i
danych
osobowych
dziecka
jest
Stowarzyszenie
Młoda Alwernia,
Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia Młoda Alwernia, zadań związanych
z
zagospodarowaniem
wolnego
czasu
dzieci
i
młodzieży,
wspieraniem
i
promocją
edukacji
artystycznej, działań i inicjatyw kulturalnych, zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych
z dnia 10 maja 2018r.
Przekazane dane osobowe wykorzystane będą jedynie w zakresie niezbędnym do uczestnictwa w w/w zajęciach, warsztatach
i wydarzeniach oraz promocji ruchu artystycznego.
Dane osobowe mogą zostać udostępnione tylko w celach związanych z zajęciami, warsztatami i wydarzeniami oraz promocją ruchu
artystycznego w gminie Alwernia.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z przepisami w/w Ustawy oraz aktów wykonawczych.
Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe dziecka nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo
do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania.
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe dziecka nie będą podlegały profilowaniu.
Facebook jest podmiotem, który uzyska prawo do wykorzystania zdjęć opublikowanych na portalu, lecz zdjęcia pozostają niezbywalną
własnością umieszczających.
Odbiorcami danych będą także instytucje upoważnione z mocy prawa.

II. Oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie wizerunku mojego dziecka dot. umieszczania zdjęć i materiałów
fotograficznych zawierających wizerunek mojego dziecka podczas zajęć, warsztatów, projektów i wydarzeń poprzez: zwielokrotnienie, utrwalanie,
kopiowanie, publiczne udostępnianie, udostępnianie w środkach masowego przekazu, druki, ulotki reklamowe, foldery, wykorzystanie na stronie
www.smalw.pl oraz Facebook oraz stronach partnerów projektów.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem warunków uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Stowarzyszenie Młoda Alwernia
oraz innymi regulaminami dostępnymi na stronie internetowej Stowarzyszenia Młoda Alwernia www.smalw.pl i akceptuję ich treść.
Przyjąłem/Przyjęłam do wiadomości i stosowania. Zobowiązuje się na bieżąco do zapoznawania się z regulaminami dostępnymi na www.smalw.pl
III. Jako Rodzic/Opiekun Prawny ponoszę pełną odpowiedzialność materialną w przypadku gdy dziecko umyślnie dokona zniszczeń, uszkodzeń
(spowodowanych przez niewłaściwe użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem oraz postępowanie niezgodne z regulaminem) mienia
Stowarzyszenia Młoda Alwernia.

………………………………
Czytelny podpis Rodzica/Opiekuna prawnego

OŚWIADCZENIE
Ja (Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) ………………………………………..……………..……………………………………………….
adres ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
nr telefonu kontaktowego …. …………………………………………………………
w związku z udziałem mojego dziecka …………………………………………………………………………………………………………..
w zajęciach stałych organizowanych przez Stowarzyszenie Młoda Alwernia, oświadczam, że:
- w związku z wprowadzeniem na terenie RP stanu epidemii mam świadomość panujących zagrożeń epidemicznych oraz
faktu, że organizator zajęć nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za konsekwencje podania przeze mnie nieprawdziwych
informacji i nierespektowania przez moje dziecko poniżej wskazanych zasad oraz Regulaminu warunków uczestnictwa
w zajęciach organizowanych przez Stowarzyszenie Młoda Alwernia oraz innych regulaminów dostępnych na stronie
internetowej Stowarzyszenia Młoda Alwernia www.smalw.pl
- zobowiązuję moje dziecko do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez
Stowarzyszenie Młoda Alwernia, związanych z obowiązkiem używania maseczek, zachowaniem dystansu społecznego oraz
przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny.
- zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia Stowarzyszenia Młoda Alwernia w przypadku stwierdzenia
u mojego dziecka choroby COVID 19, lub objęcia dziecka przymusową kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym.
W trakcie przebywania w budynku, w którym odbywają się zajęcia DZIECKO BĘDZIE PRZESTRZEGAŁO
PONIŻSZYCH ZASAD:
- po wejściu do budynku należy stosować środki do dezynfekcji rąk,
- przy poruszaniu się po obiekcie, w którym odbywają się zajęcia należy zachować tzw. dystans społeczny, między osobami lub
do zakrywania ust i nosa - zgodnie z obowiązującymi przepisami,

Pouczony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu karnego – oświadczam, że podane przeze mnie dane
są zgodne z prawdą.
Administratorem podanych dobrowolnie przeze mnie danych osobowych jest Stowarzyszenie Młoda Alwernia, które
administruje nimi zgodnie ze znaną mi Informacją dotycząca przetwarzania Danych Osobowych (RODO). Zgadzam się, na
przekazanie ich na ewentualne żądanie służb (m.in. sanitarnych, epidemiologicznych).

..............................................
(miejscowość, data)

..................................................................
(czytelny podpis ojca lub matki lub opiekuna prawnego)

