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Załącznik nr 1  do  Regulaminu zajęć plastycznych  w Ośrodku Kultury w Czudcu 

zgoda rodzica/opiekuna prawnego  na uczestnictwo dziecka w Zajęciach 

Oświadczam, że zapoznałem/-am się i akceptuję postanowienia Regulaminu zajęć plastycznych  w Ośrodku Kultury w Czudcu oraz, 

że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka.  

 

.....................................................................................................................................................................................................     

 

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

Imię i nazwisko dziecka, adres zamieszkania, rok urodzenia dziecka / klasa 

w Zajęciach plastycznych organizowanych w roku szkolnym 2021/2022 przez Ośrodek Kultury w Czudcu, ul. Św. Marcina 3,  

38-120 Czudec.  Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w celu realizacji Zajęć oraz celów 

wskazanych w Regulaminie.  Wyrażam zgodę/ nie wyrażam* zgody na samodzielny powrót dziecka do domu po Zajęciach. 

(*niepotrzebne skreślić).  Po zajęciach dziecko zostanie odebrane przez:  

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

Załącznik nr 2  do  Regulaminu zajęć plastycznych  w Ośrodku Kultury w Czudcu 

Oświadczenie o stanie zdrowia uczestnika zajęć 

1. Oświadczam, że moje dziecko według mojej najlepszej wiedzy: 

 Nie jest osobą zakażoną COVID-19 (obecnie nie występują u mnie ani moich domowników oraz nie występowały w ciągu 

ostatnich dwóch tygodni objawy infekcji m.in. gorączka, kaszel, katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła), 

 Nie przebywa/am1 na kwarantannie ani nie pozostaję pod nadzorem epidemiologicznym, 

 W ostatnich 14 dniach nie miał/ nie miałem1 kontaktu z osobą zakażoną lub osobą podejrzaną o zakażenie COVID-19 lub 

osobą na kwarantannie czy pod nadzorem epidemiologicznym.  

2. Oświadczam, że zastosuję wszelkie środki bezpieczeństwa związane z przeciwdziałaniem zarażeniu koronawirusem 

COVID-19 obowiązujące podczas zajęć COLART. 

3. Zobowiązuje się poinformować instruktora o wykryciu zakażenia wirusem SARS-COV-2, zachorowaniu na COVID –19 

lub poddaniu kwarantannie albo izolacji, mojej lub któregoś z domowników. 

4. Oświadczam, że moje dziecko będzie przyprowadzane i odbierane wyłącznie przez osoby zdrowe.  

5. Jestem świadomy, że zatajenie którejś z powyższych informacji może mieć wpływ na zdrowie i życie pozostałych 

uczestników zajęć, jak i instruktora. 

6. Oświadczenie składam w związku z udziałem w zajęciach COLART organizowanych przez Ośrodek Kultury w Czudcu. 

Zobowiązuję się również do przekazania informacji Ośrodkowi Kultury, gdyby w trakcie wystąpiły zmiany w stanie 

zdrowia (instruktor zajęć Anna Pszonka – 603 326 881)  

7. oświadczam, że moje dziecko nie posiada dysfunkcji zdrowotnych, mogących być przeszkodą w samodzielnym 

uczestnictwie  w zajęciach plastycznych. Prosimy o podanie informacji dotyczących stanu zdrowia dziecka  (alergie, 

zachowania, na które należy zwrócić uwagę itp.), które uważają państwo za ważne.  

              ………………………………………………………………………………………………………… 

 

               ………………………………………………………………………………………………………… 

Załącznik nr 3  do  Regulaminu zajęć plastycznych  w Ośrodku Kultury w Czudcu                                                                                                                                                                                                                                    

Wzór zgody na utrwalenie i wykorzystanie wizerunku dziecka  

Ja niżej podpisany(a) .........................................................................................., oświadczam,  że w związku z organizacją zajęć 

plastycznych dla dzieci przez Ośrodek Kultury w Czudcu, ul. Św. Marcina 3, 38-120 Czudec (dalej: „Ośrodek”), wyrażam zgodę na 

nieograniczone/ograniczone* czasowo utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku (*niepotrzebne skreślić) mojego dziecka 

w formie publikacji zdjęć /wideo relacji/ etc. oraz poprzez ewentualne zwielokrotnienie powyższych przez Ośrodek, na których 

dziecko występuje indywidualnie lub na zdjęciu grupowym. Utrwalony wizerunek dziecka będzie mógł zostać wykorzystany na 

portalu społecznościowym Facebook /stronie internetowej Ośrodka/ internetowej telewizji Południe/ Czasopiśmie „Kwartalnik 

Czudecki” oraz Biuletynie Informacyjnym Gminy Czudec.  Utrwalenie i wykorzystanie wizerunku dziecka służy jedynie celom 

informacyjnym, promocyjno-marketingowym lub innym związanym bezpośrednio lub pośrednio z działalnością Statutową Ośrodka.   

W razie konieczności, upoważniam przedstawicieli Ośrodka do informowania o treści powyższego oświadczenia 

współorganizatorów w/w imprez, jednak bez przekazywania jakichkolwiek danych osobowych pozwalających na identyfikację 

mojej osoby.  

Niniejsza zgoda jest ważna do odwołania.   
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 Załącznik nr 4 do  Regulaminu zajęć plastycznych  w  Ośrodku Kultury w Czudcu  

Wzór zgody  na publikację prac plastycznych dziecka 

Wyrażam zgodę na publikowanie prac plastycznych mojego dziecka  w związku z jego uczestnictwem w zajęciach plastycznych 

organizowanych przez Ośrodek Kultury  w Czudcu. Prace plastyczne opatrzone imieniem i nazwiskiem dziecka będą wywieszane 

na tablicach zlokalizowanych w siedzibie Ośrodka Kultury w Czudcu, ul. Św. Marcina 3, 38-120 Czudec lub w Urzędzie Gminy 

Czudec, ul. Starowiejska 6, 38-120 Czudec. 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.  

  

Powyższe zgody przyjmuję do wiadomości i potwierdzam ich akceptację własnoręcznym podpisem 

 

 

 

Czudec…………………………………………………………………………..……………       

                                      data  wyrażenia zgody 

 

 

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

Czytelny podpis rodzica/ prawnego opiekuna 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………… 

kontaktowy numer telefonu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Kultury w Czudcu. Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w 

zakresie i celu niezbędnym do przeprowadzenia zajęć COLART i zachowania zasad  bezpieczeństwa epidemiologicznego. 

 


