
Góra dnia………………………………..…. 

 

Karta zgłoszenia do sekcji 
Domu Kultury w Górze 

 

  
___________________________________________________________________________  

imię i nazwisko                                       data urodzenia 

 

___________________________________________________________________________  

nazwa przedszkola/szkoły                                                                  klasa 

 

 

 Rytmika  
(grupa przedszkolna) 

 Nauka gry na gitarze 
(grupa młodzieżowa) 

 Taniec nowoczesny  
(od 6-12 lat) 

 Zespół Big Band, nauka gry na instrumentach dętych 
(grupa bez ograniczeń wiekowych) 

 Sekcja teatralna  
(grupa dziecięca) 

 Nauka gry na instrumentach klawiszowych elektronicznych 
(zajęcia indywidualne, dzieci w wieku 6-12 lat) 

 Zajęcia plastyczne 
(grupa dziecięca) 

 Zespół śpiewaczy Niezapominajki 
(grupa osób dorosłych) 

 Zajęcia plastyczne 
(grupa młodzieżowa) 

 Zespół śpiewaczy Osetnopolanie 
(grupa bez ograniczeń wiekowych) 

 Rodzinne warsztaty ceramiczne 
(grupa osób dorosłych z dziećmi) 

 Zespół śpiewaczy O Kropy  
(grupa członków GUTW) 

 Warsztaty rękodzielnictwa 
(grupa bez ograniczeń wiekowych) 

 Zajęcia wokalne 
(zajęcia indywidualne dla dzieci i młodzieży) 

   Zajęcia wokalne i choreografii scenicznej 
(zajęcia indywidualne i w zespołach bez ograniczeń wiekowych) 

 

 

 

___________________________________________________________________________  

adres zamieszkania( ulica , kod pocztowy) 

 

____________________________                                    __________________________                 

              Tel. kontaktowy                                                                                                                         adres email 

 

 

      

 

 



 

 

 W ramach prowadzonych zajęć sekcji wyrażam zgodę na nieodpłatne reprezentowanie Domu 
Kultury w Górze podczas imprez organizowanych i współorganizowanych przez w/w placówkę 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia 
dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r.  o ochronie danych osobowych. 
(Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 ze zm.) 

 Zobowiązuję się do przekazywania informacji o nieobecności na zajęciach. 

 Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach. 

 Wyrażam zgodę na wykorzystywanie mojego wizerunku na stronie internetowej Domu 
Kultury w Górze zgodnie z art. 81 ust.1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.). 

 

 

 

Podpis rodzica                                                  Podpis zgłoszonego 

 

 

ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU DZIECKA/UCZESTNIKA ZAJĘĆ 
 
 

Wyrażam zgodę na zamieszczenie przez Dom Kultury w Górze wizerunku mojego 

syna/córki/mojego .........………………………… (imię i nazwisko) na stronie internetowej 

placówki, w związku z uczestniczeniem w sekcji …………………………………….(nazwa 

sekcji/zajęć) w celu promocji placówki. Oświadczenie jest ważne na czas uczestniczenia 

dziecka w zajęciach/ sekcjach w danym roku. 

 

Informuję, że zostałam/em poinformowany/a, iż podanie danych jest dobrowolne i 

przysługuje mi prawo dostępu do treści danych dziecka, poprawienia ich oraz żądania ich 

usunięcia, jak również wycofania powyższej zgody. 

 

 

 

Podpis rodzica                                                  Podpis zgłoszonego 

 

 


