
Karta zgłoszenia na zajęcia w Gminnym Ośrodku Kultury w Krzywem.

Imię i nazwisko …………………………………………………………………...............................................
Adres zamieszkania (miejscowość)………………………………………………………….………………….

Z pośród wybranej oferty deklaruję uczestnictwo w zajęciach (właściwe proszę zaznaczyć krzyżykiem):
  Zumba 
  Kickboxing Open
  Zajęcia indywidualne nauki gry na gitarze, keyboardzie, akordeonie
  Zajęcia plastyczne
  Zajęcia fotograficzne
  Zajęcia ogólnorozwojowe
  Język angielski  na wesoło
  Strong by Zumba

- Zgoda na wykorzystanie wizerunku 
Wyrażam  zgodę  na  rejestrowanie  mojego  wizerunku  oraz  wykorzystanie  tego  wizerunku  poprzez
umieszczanie  zdjęć  w  mediach,  na  stronie  internetowej,  portalach  społecznościowych  oraz  tablicach
ściennych  i  folderach,  w  celach  informacyjnych  i  promocyjnych,  związanych  z  działalnością  GOK  w
Krzywem, zgodnie  z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2016
r. poz. 922. ze zm.).

…...…....................... .............................................. 
miejscowość i data         podpis 

- Oświadczam, że zapoznałem/am się z zarządzeniem nr 52/2018 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury
w Krzywem w sprawie opłat za zajęcia świadczone przez Gminny Ośrodek Kultury w Krzywem: 

 Zumba – 40 zł miesięcznie
 Kickboxing Open – 20 zł miesięcznie
 Strong by Zumba – 20 zł miesięcznie 

  Zajęcia fotograficzne – 10 zł za 1 zajęcia (lub 40
zł miesięcznie)

  Zajęcia  indywidualne  nauki  gry  na
instrumentach – 40 zł miesięcznie

  Zajęcia plastyczne – 20 zł miesięcznie
  Zajęcia ogólnorozwojowe – 20 zł miesięcznie
  Język angielski  na wesoło – 20 zł miesięcznie

  Przy wyborze  jednocześnie  zajęć:  (plastyczne,
angielski  na  wesoło  i  zajęcia  ogólnorozwojowe
opłata za całość obejmuje - 30 zł miesięcznie)

-  Opłaty  za  zajęcia  świadczone  przez  Gminny  Ośrodek  Kultury  w  Krzywem  można  uiścić  wyłącznie
przelewem na konto bankowe w terminie  do 10 każdego miesiąca  za bieżący miesiąc.  Potwierdzenie
wpłaty jest kontrolowane przy sprawdzaniu obecności przez instruktora w czasie pierwszych zajęć po 10
dniu miesiąca.
- Opłaty za zajęcia są opłatami ryczałtowymi.  Zajęcia w dniach wolnych od pracy (dni wolne od pracy
wyznaczone w drodze ustawy) nie odbywają się i nie są odpracowane. Odpracowywanie zajęć odbywa się w
drodze wyjątku po ustaleniach instruktora.

…...…....................... .............................................. 
miejscowość i data         podpis 

Informacja o opłatach
Gminny Ośrodek Kultury w Krzywem
Krzywe 91, 16-402 Suwałki, Tel. 87 735 33 32 
Bank Pekao S.A. Nr konta: 91 1240 5891 1111 0010 6129 4421 
Proszę o wpisanie w tytule:
rodzaj zajęć, imię i nazwisko uczestnika, miesiąc, za który jest wnoszona opłata.
(np. zajęcia muzyczne, Jan Kowalski, 01/2018)



Karta zgłoszenia na zajęcia – Dziecka (gdy uczestnikiem zajęć jest dziecko)

DANE OBOWIĄZKOWE:

Imię i nazwisko dziecka: 

………………………………………………………………………………………………………………….

Data urodzenia dziecka: 

………………………………………………………………………………………………………………….

Imię i nazwisko opiekuna: 

………………………………………………………………………………………………………………….

Adres zamieszkania: 

………………………………………………………………………………………………………………….

Numer telefonu do kontaktu z opiekunem: 

…………………………………………………………………………………………………………………..

- Oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka pozwala na uczestniczenie w zajęciach.

…………………......                                                           ……………………………...
miejscowość i data         podpis rodzica/prawnego opiekuna

- Wyrażam / nie wyrażam      zgodę na samodzielny powrót dziecka do domu. *
(skreślić niewłaściwe)

*w przypadku braku zgody dziecko będzie odbierane przez rodzica lub wskazaną osobę: 

…………………………………………………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko osoby odbierającej dziecko)

Zgoda na wykorzystanie wizerunku
Wyrażam  zgodę  na  rejestrowanie  wizerunku  mojego  dziecka/moich  dzieci  oraz  wykorzystanie  tego
wizerunku poprzez umieszczanie zdjęć w mediach, na stronie internetowej, portalach społecznościowych
oraz tablicach ściennych i folderach, w celach informacyjnych i promocyjnych, związanych z działalnością
GOK w Krzywem, zgodnie  z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 922. ze zm.).

…………………......                                                           ……………………………...
miejscowość i data         podpis rodzica/prawnego opiekuna

 


