
KARTA ZGŁOSZENIA 
na zajęcia gimnastyczno-usprawniające z elementami jogi

________________________________________________________________________________
imię i nazwisko uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego*  

________________________________________________________________________________
 adres i telefon kontaktowy uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego* 

________________________________________________________________________________
imię i nazwisko dziecka  

OŚWIADCZENIE – DEKLARACJA UCZESTNICTWA 
uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego* 

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że:
1. Zapoznałem/am się z procedurami przestrzegania zasad bezpieczeństwa epidemicznego 
obowiązującymi w Miejskim Ośrodku Kultury w Józefowie i zobowiązuję się do ich 
przestrzegania.
2. Posiadam świadomość ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 podczas zajęć organizowanych 
w Miejskim Ośrodku Kultury w Józefowie, pomimo stosowanych w nim procedur.
3. Nie będę wnosił/a żadnych roszczeń w stosunku do Miejskiego Ośrodka Kultury w Józefowie
w razie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 na terenie MOK. 
Jednocześnie oświadczam, że: 
1. Według mojej wiedzy jestem/moje dziecko jest* zdrowy/e i nie posiadam/posiada* żadnych 
objawów zakażenia koronawirusem.
2. Nie jestem/moje dziecko nie jest* objęty/e nadzorem epidemiologicznym, nie przebywam/ nie 
przebywa* na kwarantannie oraz nie miałem/nie miało* w ciągu ostatnich 14 dni kontaktu z osobą 
zarażoną koronawirusem lub pozostającą na kwarantannie.
3. W ciągu ostatnich 14 dni nie przebywałem/am/moje dziecko nie przebywało* za granicą.
4. Moje dziecko będzie przyprowadzane na zajęcia przez osobę zdrową, nieprzebywającą na 
kwarantannie oraz nie mającą kontaktu z osobą zarażoną.
5. Nie jestem/moje dziecko nie jest* uczulone na wszelkie środki dezynfekujące.
6. W przypadku zaistnienia którejkolwiek z w/w okoliczności zobowiązuję się niezwłocznie o tym 
poinformować MOK oraz w trybie natychmiastowym zrezygnować ze swojego uczestnictwa 
/uczestnictwa mojego dziecka* w zajęciach/próbach/wydarzeniu.
7. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury mojego ciała/ciała mojego dziecka* termometrem 
bezdotykowym.

Świadomy odpowiedzialności karnej i cywilnej za składanie fałszywych oświadczeń
potwierdzam, że powyższe dane są zgodne z prawdą.  

  

                                                    _____________________________________________________
                                                                            data i czytelny podpis uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego *
*niepotrzebne skreślić



ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ
ZEZWOLENIE NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego 
dalej „Rozporządzeniem”,informujemy, że:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych ujawniających wizerunek 
(mój/mojego dziecka/*) ………………………………………………………………., w tym 
imienia i nazwiska w celu i zakresie niezbędnym do publikacji przez Miejski Ośrodek Kultury w 
Józefowie, ul. Krótka 9, mok@jozefowmok.pl jego udziału w zajęciach sportowych,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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w 
dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

ZGODA NA PRZESYŁANIE INFORMACJI DOTYCZĄCEJ ZAJĘĆ
DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, TELEFONICZNĄ LUB POPRZEZ SMS

Wyrażam zgodę na wysyłanie informacji dotyczących zajęć przez Miejski Ośrodek  Kultury w 
Józefowie z siedzibą przy ul. Krótka 9, 23-460. drogą elektroniczną, telefoniczną lub poprzez SMS 
zgodnie ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017 poz. 
1219).

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU UCZESTNIKA 
Wyrażam zgodę na nieodpłatne, bezterminowe, nieograniczone terytorialnie rozpowszechnianie 
mojego wizerunku przez Miejskim Ośrodku  Kultury w Józefowie do celów promocyjnych zgodnie 
z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
(tj. Dz.U z 2016 r., poz. 666, z póź. zm.). 

Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas 
zajęć, są przechowywane w archiwum Miejskim Ośrodku Kultury w Józefowie, mogą zostać 
umieszczone w serwisach internetowych Miejskiego Ośrodka  Kultury w Józefowie 
(http://jozefowmok.pl/), oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych i publikacjach 
prasowych i innych związanych z zajęciami.

      _____________________________________________________
                                                                            data i czytelny podpis uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego *
*niepotrzebne skreślić
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