
KARTA UCZESTNIKA ZAJĘĆ OKRESOWYCH  

„ZIMOWE WARSZTATY ARTYSTYCZNE” 

 

1. Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją” w Lublinie 

Adres placówki: ul. Grodzka 11  20-112 Lublin, tel. 81 5322740 

 

2. Termin: (prosimy o zaznaczenie właściwego) 

 I turnus: 13.01-17.01.2020, godz. 8.00-16.00 

 II turnus: 20.01-24.01.2020, godz. 8.00-16.00 

3. Dane dziecka 

1) Imię i nazwisko dziecka ………………………………………………………………………….....…………… 

2) Wiek……………………………………………………………………………………………………………… 

3) PESEL (potrzebny do ubezpieczenia) ……………………………………………………………………...…… 

4) tel. kontaktowy ……………………………………………………………………………………..................... 

 
4. Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w zajęciach okresowych MDK „Zimowe Warsztaty Artystyczne”  

Jestem świadomy/a, że MDK  „Pod Akacją” w Lublinie jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo dziecka wyłącznie 

podczas pobytu w placówce, związanego z udziałem wychowanka w zajęciach okresowych w wybranym przez mnie 

turnusie. Informuję, że stan zdrowia dziecka pozwala na jego bezpieczny udział w zajęciach organizowanych przez MDK  

„ Pod Akacją” w Lublinie. Informuję, że dziecko cierpi na następujące choroby: 

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

W razie złego samopoczucia proszę o podanie leków, które dziecko ma przy sobie: 

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

 
                      miejscowość, data………………………………………………………………              podpis rodziców/opiekunów prawnych 

 

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

5. Wyrażam zgodę na SAMODZIELNY powrót dziecka z MDK „Pod Akacją” do domu (prosimy o zaznaczenie 

właściwego): 

 TAK 

 NIE  -  jednocześnie informuję, że osobami upoważnionymi do odbioru dziecka są: 

 

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

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

*OŚWIADCZENIE: dziecko jest ubezpieczone (niepotrzebne skreślić) TAK / NIE 

 

data…………………………………       podpis…………………………………… 

 
 

  Oświadczam, że zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych dziecka i rodziców / opiekunów prawnych, przez Młodzieżowy Dom Kultury „Pod 

Akacją” w Lublinie w związku z realizacją zadań statutowych placówki oraz prowadzenia dokumentacji zgodnie z prawem oświatowym. 

Administratorem danych jest Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją” w Lublinie, reprezentowany przez dyrektora. Przysługuje Pani/ Panu prawo 

dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania 

przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego. Dane udostępnione nie będą podlegały udostępnieniu osobom trzecim, nie będą podlegały profilowaniu. Dane będą przechowywane 

zgodnie z przepisami archiwizacji.  
 

 Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka przez Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją” w Lublinie do promowania działań 

związanych z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych poprzez upowszechnianie zdjęć oraz materiałów filmowych i 

wytworów dziecka. 
 

 Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka we wszystkich formach zajęć i wycieczkach w ramach programu „Zimowych Warsztatów Artystycznych” 

oraz zobowiązuję się do uiszczenia opłaty w kwocie 200 zł za turnus, którą należy dokonać przelewem na konto: Młodzieżowy Dom Kultury „Pod 

Akacją”, ul. Grodzka 11, 20-112 Lublin Bank PEKAO S.A. V O/Lublin: 47 1240 1503 1111 0010 0148 3432 z dopiskiem: WPŁATA NA AKCJĘ 

„Zimowe Warsztaty Artystyczne” wraz z imieniem i nazwiskiem uczestnika oraz wybranym turnusem ( I TURNUS, II TURNUS) po wcześniejszym  

osobistym zapisaniu dziecka na listę uczestników i wypełnieniu karty uczestnika. Potwierdzenie przelewu lub dowód wpłaty na wybrany turnus 

prosimy przedstawić (osobiście lub drogą elektroniczną na adres: poczta@mdk.lublin.eu do piątku 3 stycznia 2020 r.) 

 

 

 

 

data…………………………………       podpis…………………………………… 



Regulamin Uczestnika „Zimowych Warsztatów Artystycznych”  
w Młodzieżowym Domu Kultury „Pod Akacją" w Lublinie  

 (13.01. 2020r. - 24.01.2020r.) 

 

1. Uczestnicy warsztatów przebywają pod opieką wychowawców w godzinach 8.00 – 16.00 

2. Organizator nie odpowiada za bezpieczeństwo uczestników przed godziną 8.00 i po godz.16.00 

3. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki i z powrotem. Dzieci są odbierane z placówki 

wyłącznie przez osoby wskazane w karcie kwalifikacyjnej. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu 

rodzice są zobowiązani napisać oświadczenie.  

4. Uczestnicy „Zimowych Warsztatów Artystycznych” mają prawo do:  

a) spokojnego wypoczynku,  

b) uczestniczenia w zajęciach, wycieczkach i imprezach organizowanych podczas turnusu. 

5. Uczestnicy mają obowiązek:  

a) podporządkować się poleceniom wychowawców,  

b) przestrzegać ramowego harmonogramu dnia,  

c) brać udział w realizacji programu warsztatów,  

d) zachować higienę osobistą, schludny wygląd i czystość,  

e) szanować mienie, pomoce dydaktyczne.  

6. Za szkody wyrządzone przez dziecko materialnie odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie. 

7. Samowolne oddalenie się od opiekunów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie, niewykonywanie poleceń 

wychowawców, nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane upomnieniem, naganą, a w ostateczności wykluczeniem 

uczestnika z udziału w warsztatach. 

8. Zabrania się uczestnikom korzystania z telefonów komórkowych. 

9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skreślenia dziecka z listy uczestników  zajęć okresowych w przypadku 

rażącego łamania regulaminu .  

10. Zwrot opłaty za „Zimowe Warsztaty Artystyczne” w pełnej kwocie 200 zł może nastąpić tylko w wypadku 

rezygnacji i przekazania tej informacji do organizatora w dniu rozpoczynającym turnus do godz. 9 rano. 

Zwrotów cząstkowych nie prowadzimy. 

 

 

 

 

 

 
*OŚWIADCZENIE 

Ja niżej podpisany oświadczam, że zapoznałem(am) się z regulaminem „ Zimowych Warsztatów Artystycznych” w MDK „Pod Akacją” w Lublinie.  

Zostałem poinformowany, że złamanie zasad uczestnictwa w warsztatach, spowoduje natychmiastowe usunięcie z listy uczestników. Jednocześnie zobowiązuję się 

do przekazania organizatorom informacji o stanie zdrowia dziecka i przyjmowanych lekach.  

 

 

 

 

data…………………………………       podpis…………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 


