Pieczęć CK „Browar B.”

KARTA ZGŁOSZENIA NA ZAJĘCIA
w roku artystycznym 2019 /2020
Dział Animacji i Edukacji Kulturalnej

TYTUŁ / FORMA ZAJĘĆ
INSTRUKTOR
Dane uczestnika zajęć
Imię i Nazwisko uczestnika zajęć
Data i miejsce urodzenia
Nr PESEL
Miejsce zamieszkania
Szkoła (numer oraz adres)
Dane rodziców/opiekunów
Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów
Adres zamieszkania: miejscowość
ulica, nr domu i mieszkania
Telefon kontaktowy, e-mail
Regulamin opłat, ulg i zwolnień
Opłata za zajęcia (zgodnie z Zarządzeniem dyrektora CK„Browar B.” nr 6/2019 stanowi składkę członkowską za udział
w zajęciach, nie podlega żadnym odliczeniom i obowiązuje od 3.09.2019 do 28.06.2020 r.
W przypadku trudnej sytuacji finansowej, na pisemną prośbę dyrektor CK „Browar B”. może częściowo zwolnić
1.
z opłaty za udział w zajęciach CK „Browar B.”- niezbędnym jest załączenie do pisma dokumentów potwierdzających
trudną sytuację finansową.
W przypadku udziału więcej niż 1 dziecka z rodziny w zajęciach CK „Browar B.”, odpłatność dla każdego następnego
dziecka uczestniczącego w zajęciach w tym samym miesiącu wynosi 50 % zniżki (czyli pierwszy członek rodziny
2.
płaci 100%, każdy następny 50% jeżeli uczestniczą w zajęciach w tym samym miesiącu). Jako 100% płatną przyjmuje
się w pierwszej kolejności opłatę najwyższą za zajęcia w danym miesiącu. Ulgi nie mają zastosowania w przypadku
osób dorosłych/rodziców, opiekunów oraz lektoratów języków obcych.
W przypadku nie odbycia się połowy zaplanowanych zajęć z powodu ferii zimowych, choroby instruktora bądź innych
3.
przyczyn leżących po stronie CK „Browar B.”, opłata wynosi 50 % podanej kwoty.
Opłaty należy dokonywać do 5. każdego miesiąca na konto bankowe CK „Browar B.” (w tytule przelewu proszę podać
4.
rodzaj zajęć oraz dane uczestnika).
Konto bankowe - BANK BOŚ O/WŁOCŁAWEK 79 1540 1027 2102 9142 6468 0001
5.
Nie przewiduje się zwrotu kosztów wynikających z nieobecności uczestnika na zajęciach.
6.
Nieuregulowanie należności do 5. dnia każdego miesiąca spowoduje skreślenie z listy uczestników zajęć.
Mieszkańcom terenu objętego Gminnym Programem Rewitalizacji dla miasta Włocławka udziela się zniżki 15% na
zajęcia sekcyjne w CK „Browar B.” przy ul. Łęgskiej 28 oraz w Klubie „Stara Remiza” przy ul. Żabiej 8. Osoby
7.
uprawnione do skorzystania ze zniżki muszą złożyć oświadczenie o miejscu zamieszkania. Wykaz ulic objętych
programem określa załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2019.
Oświadczam, że dziecko jest objęte całorocznym ubezpieczeniem szkolnym.
Oświadczam, iż jest mi znana wysokość opłat za zajęcia CK „Browar B.” i zobowiązuje się do wnoszenia stałej opłaty za zajęcia,
do 5. każdego miesiąca.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka, w tym jego wizerunku w ramach organizowanych
konkursach, festiwali i wycieczek w celu promowania Centrum Kultury „BROWAR B.” we Włocławku w procesie
dydaktycznym, wychowawczym i opiekuńczym.
Uwaga: Informuję, że ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania.
ZAPOZNAŁAM/EM SIĘ Z INFORMACJĄ CENTRUM KULTURY „BROWAR B.” DOTYCZĄCĄ OCHRONY DANYCH
OSOBOWYCH – Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.

Miejsce i data …………………………………

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

INFORMACJA CENTRUM KULTURY „BROWAR B.” DOTYCZĄCA OCHRONY
DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE
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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
zwanego dalej RODO, informujemy:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Dyrektor Centrum Kultury

„Browar B.” we Włocławku, ul. Łęgska 28,
tel: 544270230, e-mail: sekretariat@ckbb.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można

kontaktować się we wszystkich sprawach związanych
z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475, e-mail:
daneosobowe24h@wp.pl.
3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązku prawnego

ciążącego na Administratorze. Ich podanie jest dobrowolne, jednakże niezbędne do
zawarcia i realizacji umowy.
4.

Odbiorcami Państwa danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające
w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.

5. Posiada Państwa prawo do:

- uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia
przetwarzania, przenoszenia danych (chyba, że przepisy RODO będą stanowiły
inaczej);
- wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych;
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie wymogami
wynikającymi z przepisów prawa.

