
Załącznik nr 1
do Regulaminu uczestnictwa w zajęciach

w Wawerskim Centrum Kultury w sezonie 2020/2021 

KARTA  ZGŁOSZENIA
                                             uczestnictwa w zajęciach w Wawerskim Centrum Kultury Filia ….......
 w sezonie 2020/2021

Nazwa sekcji ........................................................................................................................................
Imię i nazwisko uczestnika zajęć .........................................................................................................
Wiek (w przypadku osoby nieletniej) ..................................................................................................
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego …....................................................................................
Adres......................................................................................................................................................
Nr tel.....................................................E-mail.......................................................................................

O Ś W I A D C Z E N I A

1. Uczestnik lub rodzic/opiekun prawny Uczestnika  akceptuje warunki przedstawione
w Regulaminie Uczestnictwa w zajęciach w Wawerskim Domu Kultury w Dzielnicy Wawer
m. st. Warszawy w sezonie 2020/2021 i zgadza się na ich stosowanie.

Czytelny podpis i data………………………
2. Uczestnik lub rodzic/opiekun prawny Uczestnika  akceptuje zasady przedstawione w

„Procedurach zachowania bezpieczeństwa i zasadach funkcjonowania Wawerskiego Centrum
Kultury  w trakcie  epidemii  COVID-19  dla  użytkowników WCK” dostępnych  na  stronie
internetowej WCK i zgadza się na ich stosowanie.

Czytelny podpis i data………………………
3. Uczestnik  lub rodzic/opiekun prawny Uczestnika wyraża zgodę na przetwarzanie

danych osobowych Uczestnika dla potrzeb celów statutowych, archiwalnych i statystycznych
Wawerskiego Centrum Kultury, realizacji regulaminów Wawerskiego Centrum Kultury oraz
kontaktu mailowego i telefonicznego z rodzicem/opiekunem prawnym Uczestnika.

Czytelny podpis i data………………………
4. Uczestnik  lub  rodzic/opiekun  prawny  Uczestnika  wyraża  zgodę  na

filmowanie/fotografowanie   Uczestnika  oraz  wykorzystanie  wizerunku  uczestnika  przez
Wawerskie Centrum Kultury w związku z zajęciami i w celach promocyjnych Wawerskiego
Centrum Kultury.

Czytelny podpis i data………………………
5. Uczestnik lub rodzic/opiekun prawny Uczestnika oświadcza, że stan zdrowia dziecka

pozwala na uczestnictwo w zajęciach oraz nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do
udziału  dziecka  w  zajęciach.  Jednocześnie  przyjmuję  do  wiadomości  ,  że  Wawerskie
Centrum Kultury nie ubezpiecza Uczestnika zajęć od następstw nieszczęśliwych wypadków,
ani  nie  udziela  dalszych  zabezpieczeń  Uczestnika  poza  opisanymi  Regulaminem
uczestnictwa w zajęciach  w Wawerskim Centrum Kultury w sezonie 2020/2021

Czytelny podpis i data………………………



6. Uczestnik  lub  rodzic/opiekun  prawny  Uczestnika  oświadcza,  że  nie  będzie
uczestniczył w zajęciach jeżeli będzie objęty kwarantanną lub nadzorem epidemiologicznym
oraz jeżeli występują u niego objawy chorobowe takie jak: kaszel, katar, gorączka.

Czytelny podpis i data………………….


