
        
        KARTA UCZESTNIKA AKCJI
        LATO LEGIONOWO 2018

I INFORMACJA ORGANIZATORA WYPOCZYNKU

1. Rodzaj imprezy – LATO LEGIONOWO

2. Termin imprezy – 2 – 27 lipca 2018 r.

3. Adres ośrodka – MIEJSKI OŚRODEK KULTURY, ul. Targowa 65, Legionowo

II ZGŁOSZENIE UCZESTNIKA

1. Imię i nazwisko..........................................................................................................................

2. Data urodzenia..........................................................................................................................

3. Numer PESEL...........................................................................................................................

4. Adres zamieszkania……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

5. Nazwiska i imiona rodziców lub opiekunów:

Matka..........................................................................................tel. kom………………………..

Ojciec..........................................................................................tel. kom………………………..

6. Adres e-mail rodziców lub opiekunów .………………………………………………………

7. Deklarowany okres pobytu dziecka

I tydzień – TAK / NIE*               II tydzień – TAK / NIE*             III tydzień – TAK / NIE* 

      IV tydzień – TAK / NIE*

*niepotrzebne skreślić

III OŚWIADCZENIE OPIEKUNÓW O STANIE ZDROWIA DZIECKA
Oświadczam, że stan zdrowia dziecka umożliwia mu udział w akcji Lato Legionowo 2018

……………………… ……………………………………………
Data i podpis rodzica / opiekuna prawnego

ZATAJENIE  LUB  PODANIE  FAŁSZYWYCH  INFORMACJI  O  ZDROWIU  DZIECKA

ZWALNIA ORGANIZATORA OD ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA EWENTUALNE SKUTKI.

JA NIŻEJ PODPISANY OŚWIADCZAM, ŻE WARUNKI UCZESTNICTWA i REGULA-

MIN SĄ MI ZNANE.

……………………… ……………………………………………
Data i podpis rodzica / opiekuna prawnego



Oświadczam, że zapoznałam/-em się z Regulaminem Akcji Lato Legionowo 2018.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i mojego dziecka zawartych w karcie 
zgłoszenia w zakresie potrzebnym do realizacji Akcji Lato Legionowo 2018 przez Miejski Ośrodek 
Kultury z siedzibą w Legionowie (MOK Legionowo) (adres: 05-120 Legionowo, ulica Norwida 10,
REGON: 0011622, NIP: 5360016098), wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez
Gminę Miejską Legionowo pozycja numer 3, który jest Administratorem moich danych osobowych.

Oświadczam, że zostałam/-em poinformowana/-y, o przysługującym mi prawie dostępu do swoich 
danych osobowych i danych osobowych mojego dziecka oraz do żądania ich uzupełnienia, 
uaktualnienia i sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania lub ich usunięcia, 
jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe, zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo 
gdy są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, poprzez dostarczenie takiego 
pisemnego żądania bezpośrednio do MOK Legionowo. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Niniejszym wyrażam zgodę na nieodpłatne i wielokrotne wykorzystywanie i rozpowszechnianie 
wizerunku mojego dziecka w materiałach audio-wizualnych, audio i fotograficznych lub ich 
fragmentach zwanych Materiałami, wykonanych w trakcie realizacji Akcji Lato Legionowo 2018. 
Zgoda niniejsza obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, obróbkę, powielanie oraz 
rozpowszechnianie Materiałów lub ich fragmentów za pośrednictwem dowolnej techniki i metody 
przez MOK Legionowo bez ograniczeń terytorialnych i czasowych.

_____________________ _____________________
miejscowość i data czytelny podpis


