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KARTA ZGŁOSZENIA 

 Biblioteka jest odpowiedzialna za uczestnika tylko i wyłącznie w trakcie zajęć. W 

drodze na zajęcia i z powrotem odpowiedzialni są rodzice. 

 

Imię i nazwisko ……………………………….. 

Pesel……………..……………………………….. 

Adres………………………………………………. 

Telefon…………………………………………… 

Czy dziecko posiada NNW (ubezpieczenie szkolne)?............. 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w zajęciach podczas ferii organizowanych przez 

Gminną Bibliotekę Publiczną w Mrozach. 

Oświadczam, że: 

 Akceptuję warunki Regulaminu,  

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, nagrywanie, fotografowanie i 

publikowanie zdjęć z zajęć w prasie, na stronie internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w 

Mrozach, Facebooku, Google + w celach promocyjnych. Wiem, że podanie danych jest 

dobrowolne oraz że mam prawo do kontroli przetwarzania danych, prawo dostępu do treści 

swoich danych i ich poprawiania. 

 

 Wyrażam zgodę na samodzielny powrót dziecka do domu po zakończeniu zajęć w GBP 

 Zobowiązuję się do odbioru dziecka po zakończeniu zajęć 

 

 

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

       data  podpis 

rodzica/opiekuna  

 

wyrażam udział w wycieczce do Magicznych Ogrodów w dniu 01.07.2021r. 
……………………………………………………… 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu zajęć wakacyjnych organizowanych przez GBP 

w Mrozach  

Zgody dotyczące uczestnika zajęć wakacyjnych w GBP  

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka 

……………………………………………………….. (imię i nazwisko) przez Gminną 

Bibliotekę Publiczną w Mrozach, które jest ich administratorem, w 

celach związanych z organizacją zajęć wakacyjnych. Wiem, że podanie 

danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w ww. zajęciach, oraz 

że mam prawo kontroli przetwarzania danych, prawo dostępu do treści 

danych i ich poprawiania. Dane wykorzystywane będą do celów 

organizacji i promocji zajęć wakacyjnych przez Gminną Bibliotekę 

Publiczną w Mrozach i Urząd Miasta i Gminy Mrozy.  

…………………………..………………………………..  
Data i czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego uczestnika  

 

2.  Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka 

(fotografowanie) w czasie zajęć wakacyjnych oraz na bezpłatne 

wykorzystywanie fotografii przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Mrozach, 

Urząd Miasta i Gminy Mrozy oraz współpracujące z organizatorem lokalne 

media w celach promocyjnych na stronach internetowych, portalach 

społecznościowych oraz w wydawnictwach promocyjnych.  

…………………………..………………………………..  
Data i czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego uczestnika 

 

Zapoznałem się z regulaminem zajęć i zgadzam się z jego warunkami 

…………………………..………………………………..  
Data i czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego uczestnika 
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