
                        Formularz zgłoszeniowy dziecka na zajęcia realizowane 
               w Gminnym Ośrodku Kultury w Kobylinie

Imię, nazwisko dziecka

Adres zamieszkania

Tel. kontaktowy

E - mail

Wiek dziecka

Nazwa szkoły/przedszkola
do którego dziecko

uczęszcza

Zgłaszam chęć uczestniczenia dziecka w następujących zajęciach :

Nazwa zajęć
Grupa

wiekowa
Realizacja

zajęć
Koszt

Proszę
zaznaczyć „X”

przy wybranych
zajęciach

PLASTYCZNE
Prowadzący – Maria Konczewicz

Od 4 lat Poniedziałki 30 zł / miesiąc

WARSZTATY BEAT BOX
Prowadzący – Tomasz Zawieja

Od 8 lat Środy 40 zł / miesiąc

WARSZTATY CYFROWO-FILMOWE
Prowadząca – Jagienka Grzesiak

Od 10 lat Środy 40 zł / miesiąc

RYTMIKA DLA NAJMŁODSZYCH
Prowadząca – Bogusława Popławska

Od 3 lat Czwartki 50 zł / miesiąc

NAUKA GRY NA GITARZE, UKULELE
I KLAWISZACH

Prowadzący – Stanisław Szelągowski
Od 8 lat Czwartki/Piątki

25 zł /
 zajęcia 30 min

ZESPÓŁ WOKALNY
Prowadzący – Mariusz Kaźmierczak

Od 8 lat Piątki 30 zł / miesiąc

                                                                                                                     ……………………………………………….
                                                                                                                                 Podpis rodzica / opiekuna

Oświadczam, że zapoznałam/em się i akceptuję Regulamin Zajęć i Warsztatów organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w 
Kobylinie. Jednocześnie zobowiązuję się do uiszczania opłat/y za zajęcia do ostatniego dnia każdego miesiąca.

              ……………………………………………….
                                                                                                                                                        Podpis rodzica / opiekuna

Oświadczam,  że  moje  dziecko  dotrze  na  warsztaty  samodzielnie.  Jednocześnie  zezwalam  na  jego  samodzielny  powrót  po
zakończonych zajęciach.  Przyjmuję  pełną odpowiedzialność  za bezpieczeństwo mojego dziecka  w drodze z  Gminnego Ośrodka
Kultury w Kobylinie do domu.               

                                                                                                                    ……………………………………………….
                                                                                                                                      Podpis rodzica / opiekuna

* Podpisujemy tylko wtedy, gdy dotyczy



Klauzula informacyjna (RODO)
Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników jest Gminny Ośrodek Kultury w Kobylinie,  ul. Strzelecka 10, 63-740 Kobylin. Administrator wyznaczył
inspektora  ochrony  danych,  z  którym  może  się  Pani/Pan  skontaktować  poprzez-mail:  kas5@poczta.onet.pl lub  pisemnie  na  adres  siedziby  administratora.  Z
inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z
przetwarzaniem danych. Dane zawarte w formularzu wykorzystane zostaną w celu organizacji warsztatów. Niepodanie powyższych danych uniemożliwi uczestnictwo
w warsztatach.

mailto:kas5@poczta.onet.pl

