
KARTA ZGŁOSZENIA NA LETNIE ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE WYTWÓRKA 

 

Imię i Nazwisko ………………………………………………………………………………………………….. 

Data urodzenia …………………………………………………………………………………………………… 

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

Imię i Nazwisko rodzica/opiekuna prawnego ……………………………………………………………………… 

Telefon kontaktowy do rodziców / opiekuna prawnego………………………………………………………………………. 

Powrót dziecka do domu:  

- dziecko samodzielnie wraca do domu tak/nie* - dziecko będzie odbierane przez: 

1)………………………………………………………………………………………………….………………………………………...  

(proszę wpisać imię i nazwisko) 

2)……………………………………………………………………………………………………………………………….…………...  

(proszę wpisać imię i nazwisko) 

 

Oświadczenie: 

Stwierdzam, że podałam/em wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą pomóc w zapewnieniu mu 

właściwej opieki.  

…………………………………………… (Data, czytelny podpis)  

Zobowiązuje się do punktualnego odbioru dziecka po zakończonych zajęciach oraz punktualne przyjście na 

rozpoczęcie zajęć.  

…………………………………………… (Data, czytelny podpis)  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karacie zgłoszeniowej w zakresie 

niezbędnym dla bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dziecka.  

…………………………………………… (Data, czytelny podpis)  

Wyrażam zgodę na umieszczenie zdjęć wykonanych podczas letnich zajęć artystycznych WYTWÓRKA  z 

wizerunkiem mojego dziecka na stronie internetowej/funpagu na  Facebook’u  Bieruńskiego Ośrodka Kultury .  

…………………………………………… (Data, czytelny podpis)  

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….(data wypełnienia karty) 

………………….……………………………………………………………………(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka 

 



 

Regulamin letnich zajęć artystycznych WYTWÓRKA 

1. Zajęcia  organizowane są dla dzieci w wieku szkolnym. Organizatorem jest Bieruński Ośrodek Kultury.  

2. Czas trwania: 5-9.07 oraz 12-16.07 br.  

3. Letnie zajęcia artystyczne prowadzone będą w dwóch obiektach Bieruńskiego Ośrodka Kultury: 5-9.07.  

(1 tydzień) w Domu Kultury Gama w Bieruniu,  12-16.07. (1 tydzień) w RCKG Remiza w Bieruniu.  

4.  Zajęcia będą realizowane od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00.  

5. Tygodniowy koszt Letnich Zajęć Artystycznych „WYTWÓRKA” - 220,00 zł. W cenę wliczone są wszystkie 

zajęcia z instruktorami oraz przekąska każdego dnia.   

6. Uczestnik musi brać udział we wszystkich zajęciach danego turnusu na który został zapisany. 

7. Uczestnik Letnich Zajęć Artystycznych „WYTWÓRKA” zobowiązany jest do przestrzegania przepisów i 

regulaminów obowiązujących w Bieruńskim Ośrodku Kultury, miejscach realizacji programu oraz do 

bezwzględnego przestrzegania i wykonywania poleceń  instruktorów oraz pracowników Bieruńskiego 

Ośrodka Kultury.  

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione przez uczestnika.  

9. Rodzice (prawni opiekunowie) ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez 

uczestnika podczas zajęć.  

10. Uczestnikom Letnich Zajęć Artystycznych „WYTWÓRKA” zabrania się:  

a. samowolnego opuszczania terenu na którym odbywają się zajęcia;  

b. samowolnego oddalania się od grupy podczas wycieczek poza teren; 

c. niszczenia sprzętu znajdującego się w Bieruńskim Ośrodku Kultury i jego otoczeniu. 

11. Uczestnik Letnich Zajęć Artystycznych „WYTWÓRKA” ma prawo do:  

d. korzystania z całości sprzętu przeznaczonego do użytku uczestników za zgodą instruktora  

e. wnoszenia własnych pomysłów do realizowanego programu;  

f. uczestniczenia we wszystkich zajęciach organizowanych w ramach letnich zajęć artystycznych. 

12. Nieprzestrzeganie regulaminu wiąże się z wyciągnięciem konsekwencji w formie:  

g. powiadomienia rodziców;  

h. skreślenia z listy uczestników. 

13. Wpłata i oddanie wypełnionej karty zgłoszenia uczestnika w terminie do 1 lipca 2021 roku jest 

warunkiem zapewnienia dziecku miejsca na zajęciach. 

14. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach rodzice lub opiekunowie prawni dziecka 

zobowiązani są do poinformowania o tym organizatora 3 dni przed rozpoczęciem turnusu, co 

uprawnia do zwrotu wpłaty.  

15. Za nieobecność uczestnika lub rezygnację w trakcie trwania turnusu, z przyczyn  innych niż 

udokumentowane wypadki losowe, zwrot wpłaty nie przysługuje.  

16.  Zajęcia zostaną zorganizowane, gdy zbierze się 15 - osobowa grupa uczestników. 

17. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za pobyt dziecka na zajęciach gotówką 

w sekretariacie Bieruńskiego Ośrodka Kultury lub przelewem bankowym na konto Bieruńskiego 

Ośrodka Kultury: Bank Spółdzielczy TYCHY: 54 8435 0004 0000 0000 7751 0001 do 01/07/2021. W 

opisie przelewu należy podać: Imię i Nazwisko dziecka oraz termin zajęć, w których dziecko będzie 

uczestniczyło. Należy również przesłać potwierdzenie przelewu na skrzynkę meilową: 

jutrzenka@bok.bierun.pl  


