
Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 3/2017 z dnia 17 sierpnia 2017 roku 
 

 

 
Radzionków, dnia ……………………………………………… roku 

 
 

KARTA  ZGŁOSZENIA NA ZAJĘCIA GRUPOWE I INDYWIDUALNE 
Prosimy o wypełnienie karty DRUKOWANYMI  LITERAMI 

 
Wyrażam chęć uczestnictwa w zajęciach: /zaznaczyć właściwe symbolem X w odpowiednim kwadracie/   
        
- zajęcia taneczne Mała Rytmika – dzieci do 4 roku życia ………………………… □          
 

- zajęcia taneczne Rytmika – dzieci w wieku 4-5-6 lat ………………………..…… □          
 
- zajęcia taneczne Mała Pasja – dzieci w wieku 7-8-9 lat ………………………… □                 
 
- formacja tańca nowoczesnego PASJA – młodzież od 10 roku życia ………       □           
 
- zajęcia baletowe – dzieci od 5 roku życia ………………………………………………. □     
           
- taniec towarzyski – dzieci od 7 roku życia.……………………………………………… □           
 
- Zespół Pieśni i Tańca „Mały Śląsk” – dzieci od 7 roku życia ………………….. □           
 
- nauka gry na instrumencie klawiszowym (pianino /keyboard) ……………… □          
                            
- zajęcia plastyczne – dzieci od 7 roku życia .………………………………………….. □ 
 
- zajęcia wokalne ………………………………………………………………………………………. □             
 
- inne …………………………………………………………………………………………………………… □ 
 
W przypadku kontynuacji tych samych zajęć należy podać grupę, do której się uczęszczało oraz imię i nazwisko instruktora: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
               

DANE UCZESTNIKA ZAJĘĆ: 
 

IMIĘ I NAZWISKO: ………………………………………………………………………………………………………. 
 

DATA  URODZENIA: ………………………………………………………………………………………………………. 
 

DANE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH – dot. UCZESTNIKA NIEPEŁNOLETNIEGO 
 

IMIĘ I  NAZWISKO RODZICÓW /PRAWNYCH OPIEKUNKÓW: 
 

1. ………………………………………………………………………………      2. …………………………………………………………………………… 
 

ADRES  KORESPONDENCYJNY: 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 
/kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, mieszkania/ 

 

TELEFON  KONTAKTOWY:      
 

1. ………………………………………………………………………………      2. …………………………………………………………………………… 
 

ADRES  E-MAIL: 
 

1. ………………………………………………………………………………      2. …………………………………………………………………………… 
 
Oświadczam, że zapoznałem się z: 

1. Regulaminem płatności za zajęcia organizowane przez Centrum Kultury „Karolinka” w Radzionkowie 
2. Regulaminem dla uczestników zajęć prowadzonych w Centrum Kultury „Karolinka” 
3. Regulaminem Centrum Kultury „Karolinka” w Radzionkowie 

oraz zobowiązuję się do przestrzegania zapisów powyższych Regulaminów, w szczególności do terminowego 
regulowania odpłatności za zajęcia.  
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 
rekrutacji i realizacji zajęć w Centrum Kultury „Karolinka” w Radzionkowie zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997r.  
o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 922 z późn.zm.) 
 
Podpis uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego dziecka:        Data przyjęcia zgłoszenia /podpis 
 

 
 



 
O Ś W I A D C Z E N I E 

STANOWIĄCE INTEGRALNĄ CZĘŚĆ KARTY ZGŁOSZENIA 
 
 

1. Oświadczam, że nie znam przeciwwskazań zdrowotnych do udziału mojego /mojego dziecka w 
zajęciach. 

 
2. Wyrażam /nie wyrażam* zgody na wykonanie przeze mnie /przez moje dziecko ewolucji, figur 

akrobatycznych, podnoszeń podczas zajęć i występów (dotyczy zajęć tanecznych). 
 

3. Właściwe zakreślić symbolem X w odpowiedniej kratce: 
 
□ Zobowiązuję się do przyprowadzania i odbierania dziecka z zajęć osobiście. 
 
□ Wyrażam zgodę na samodzielne uczęszczanie dziecka na zajęcia i powrót z zajęć. 
 
□ Oświadczam, że zostałam /zostałem poinformowana /poinformowany o możliwości 

wskazania osób wyłącznie uprawnionych do odbioru dziecka (jednorazowo lub na stałe): 
 

- …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

- …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

4. Wyrażam /nie wyrażam* zgody na mój udział /udział mojego dziecka w koncertach 
okolicznościowych  organizowanych przez placówkę. 

 
5. Wyrażam /nie wyrażam* zgody na umieszczenie zdjęć z wizerunkiem moim /mojego dziecka 

wykonanych podczas zajęć lub występów na stronie internetowej placówki oraz w prasie. 
 

6. Zobowiązuję się złożyć pisemną informację o rezygnacji z zajęć /rezygnacji dziecka z zajęć. 
Jednocześnie oświadczam, że jestem świadoma /świadomy tego, że nieuregulowanie płatności 
za zajęcia w podanym terminie za I lub II semestr (dot. zajęć grupowych) lub za miesiąc nauki 
(dot. zajęć indywidualnych) może zostać uznane za rezygnację z zajęć, co nie zwalnia z 
opłacenia należnych płatności wynikających z Regulaminu płatności za zajęcia organizowane 
przez Centrum Kultury „Karolinka” w Radzionkowie. 
 

7. W przypadku gdy dane /informacje /oświadczenia wskazane na Karcie zgłoszenia na zajęcia 
grupowe i indywidualne ulegną zmianie zobowiązuję się do niezwłocznego pisemnego 
poinformowania o tym fakcie Centrum poprzez złożenie nowej aktualnej Karty. 
 

(*) niepotrzebne skreślić          
 

 
    
 
 
 

  podpis uczestnika 
lub rodzica/prawnego opiekuna dziecka 

 
 
 

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


