
DEKLARACJA UCZESTNICTWA W WARSZTATACH LETNICH 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna dziecka: ______________________________________________________________________ 

Imię i nazwisko dziecka: _____________________________________________________________________________________ 

Adres zamieszkania:  _______________________________________________________________________________________ 

tel. do kontaktów: _________________________________________________________________________________________ 

e-mail do kontaktów: _______________________________________________________________________________________ 

 

1. Niniejszym deklaruję chęć uczestnictwa mojego dziecka _________________________  (zwanego dalej Uczestnikiem) w 

warsztatach letnich, obejmujących: 

 Plastykę (90 minut),  w godzinach: 

 9.00 – 10.30 

 10.30 – 12.00. 

 Zajęcia artystyczne (90 minut), w godzinach: 

 9.00 – 10.30  

 10.30 – 12.00. 

organizowanych przez Kobierzycki Ośrodek Kultury (dalej: KOK) w dniach 02.08.2021 r. -06.08.2021 r. 

2. Oświadczam, że moje dziecko spełnia warunki udziału w warsztatach, t.j. jest mieszkańcem Gminy Kobierzyce oraz jest w 

wieku co najmniej 7 lat. 

3. Zobowiązuje się do: 

a. informowania KOK o wszelkich zmianach danych kontaktowych wskazanych  w niniejszej deklaracji; 

b. poinformowania KOK  w przypadku rezygnacji z udziału w  warsztatach; 

c. przestrzegania Regulaminu sekcji i Regulaminu -koronawirus. 

4. Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu sekcji i Regulaminu – koronawirus dostępnych na stronie 

internetowej KOK, akceptuję ich postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania. 

5. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, iż w budynku KOK zamontowany jest monitoring, mam świadomość 

tego, że mój wizerunek i mojego dziecka będzie utrwalony i przechowywany przez KOK na zasadach określonych w 

Klauzuli Informacyjnej, dostępnej na stronie internetowej KOK, na co Uczestnik wyraża zgodę. 

6. Upoważniam ___________________________________________________, nr tel. _____________________, adres e-

mail: ________________________________________________ do uzyskiwania informacji związanych z udziałem 

Uczestnika w warsztatach. 

 

Przyjmuję do wiadomości i akceptuję, że: 
1. Warsztaty, o których mowa w pkt 1 odbywać się będą w budynku KOK przy ul. Ludowej 7 w Kobierzycach oraz poza 

budynkiem na terenie wsi Kobierzyce. 

2. Udział w warsztatach jest bezpłatny. 

3. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za szkody majątkowe wyrządzone z winy Uczestnika na mieniu KOK i osobowe 

wyrządzone na innych uczestnikach warsztatów, instruktorach, pracownikach KOK i innych osobach znajdujących się na 

terenie budynku KOK, przy czym przez budynek KOK na potrzeby niniejszej Umowy Strony rozumieją każdy budynek, w 

którym odbywają się zajęcia. 

4. KOK nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo Uczestnika na terenie budynku KOK w okresie przed i po 

warsztatach. 

 

 

 
______________________, dnia _____________2021 r.    ________________________________ 

Miejscowość          Podpis 
 
Załącznik nr. 1 Oświadczenie o odbiorze 


