KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA NA SEKCJĘ
(dla osób niepełnoletnich)

PROSZĘ WYPEŁNIĆ PISMEM DRUKOWANYM

KARTĘ ZGŁOSZENIA MOGĄ WYPEŁNIĆ TYLKO RODZICE LUB OPIEKUNOWIE PRAWNI.
DO WAŻNOŚCI KARTY ZGŁOSZENIA KONIECZNE JEST UZUPEŁNIENIE WSZYSTKICH DANYCH ORAZ PODPIS.

administrator danych osobowych
Pszczyńskie Centrum Kultury
ul. Piastowska 1, 43-200 Pszczyna
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Pszczyńskie Centrum Kultury danych osobowych mojego dziecka
obejmujących imię, nazwisko, datę urodzenia a także moich danych osobowych obejmujących imię i
nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu, w celu realizacji zajęć w sekcjach Pszczyńskiego Centrum
Kultury i zapewnienia bezpieczeństwa dziecku podczas zajęć. Wyrażam ponadto zgodę na udostępnienie
danych osobowych obejmujących imię i nazwisko dziecka a także moje imię i nazwisko, adres e-mail oraz
numer telefonu instruktorom prowadzącym sekcje w tym samych celach.
DANE DZIECKA:
IMIĘ:
NAZWISKO:
DATA URODZENIA:
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DANE RODZICA I TELEFONY KONTAKTOWE:
IMIĘ I NAZWISKO RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO:

NR TEL. RODZICA/OP. PRAWNEGO
ADRES E-MAIL:
Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U.2002.101.926 j.t. z późn. zm.) jest Pszczyńskie Centrum Kultury z siedzibą przy ulicy
Piastowskiej 1 w Pszczynie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu realizacji
zajęć w sekcjach Pszczyńskiego Centrum Kultury. Osoba, której dane osobowe podlegają przetwarzaniu ma
prawo dostępu do tych danych, poprawiania ich, oraz do żądania ich wykreślenia.

……………………………………………………………………………
podpis rodzica/opiekuna prawnego
Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w zajęciach sekcji zainteresowań PCKul. Jednocześnie
oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka pozwala na jego udział w zajęciach w/w sekcji. Wyrażam zgodę,
by w razie konieczności instruktor sekcji podjął decyzję o udzieleniu mojemu dziecku pomocy lekarskiej.
Wpłacam należność za sekcję, która nie podlega zwrotowi. PCKul nie ponosi odpowiedzialności za
wartościowe przedmioty (np. aparaty fotograficzne, MP3, telefony komórkowe i inne) posiadane podczas
zajęć przez uczestników sekcji. PCKul nie ponosi odpowiedzialności za powrót uczestników z zajęć sekcji
zainteresowań do domu. Osoba podpisująca niniejsze oświadczenie odpowiada za bezpieczny powrót
uczestnika z zajęć sekcji do domu. Akceptuję niniejszy sposób zapisów na sekcje. Wyrażam zgodę na
wykorzystanie zdjęć mojego dziecka wykonanych podczas zajęć sekcji zainteresowań do celów prasowych,
reklamowych i dokumentujących działalności PCKul.

……………………………………………………………………………
podpis rodzica/opiekuna prawnego

Zapisy na I semestr roku szkolnego 2017/18 przyjmujemy już od 12 czerwca br. w sekretariacie PCKul
(I piętro) od pn. do pt. w godz. 8.00-16.00. Nie przyjmujemy zapisów telefonicznych!
Warunkiem wpisu uczestnika na sekcję jest:
dostarczenie do sekretariatu PCKul wypełnionej i podpisanej KARTY ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA NA
SEKCJĘ wraz z oświadczeniem rodzica,
dokonanie wpłaty za sekcję zgodnie z cennikiem PCKul zamieszczonym na stronie www.pckul.pl.
Karty można odebrać w sekretariacie PCKul lub wydrukować ze strony www.pckul.pl - dostępne w zakładce „do
pobrania”. Decyduje kolejność wpływu kart do sekretariatu PCKul. Ilość miejsc w grupach jest ograniczona.
Nie dopełnienie jednego z warunków unieważnia zapis na sekcję!
Pszczyńskie Centrum Kultury nie zwraca dokonanych wpłat z tytułu dłuższych nieobecności lub rezygnacji.
Po dokonaniu wpłaty należy zachować paragon. Prosimy o przemyślane decyzje.
SEKCJE:

PROSZĘ NIE WYPEŁNIAĆ!

Poniedziałek

I PÓŁROCZE II PÓŁROCZE

sekcja plastyczna
zajęcia ogólnorozwojowe z gimnastyką
(dla uczestn. sekcji) Iwona G1.
zajęcia ogólnorozwojowe z gimnastyką Iwona G1.
taniec now. dla początkujących (4-8 lat) Iwona P1.
taniec now. (kontynuacja 6-10l.) Iwona P2.
mażoretki
mażoretki
NO PROBLEM
ANOMALIA

16.30-18.00
15.00-16.00
15.00-16.00
16.10-16.55
17.05-18.05
pn. 16.00-17.30
czw. 16.00-17.30
pn. 17.45-19.15
czw. 17.45-19.15
pn. 18.05-19.05
śr. 17.00-18.30
pn. 19.05-20.05
śr. 18.40-20.10

Wtorek
taniec nowoczesny w SP w Piasku
rytmika
rytmika
plastyka
plastyka
Środa
zajęcia ogólnorozwojowe z gimnastyką(dla uczestn.
sekcji) Iwona G2.
zajęcia ogólnorozwojowe z gimnastyką Iwona G2.
ceramika
Czwartek
rysunek i malarstwo
rysunek i malarstwo
Piątek
ceramika
Sobota
taniec now. kontynuacja kl. I-III Iwona S1.
taniec now. kontynuacja kl. IV-VI Iwona S2.
taniec now. początkujące szkoła podstawowa
Iwona S3.
taniec now. kontynuacja 13+ Iwona S4.
PCKULKI
ADHD
taniec now. dla początkujących (4-6l.) Angelika S5.
taniec now. kontynuacja Angelika S6.
taniec now. kontynuacja Angelika S7.

16.10-17.10
16.30-17.15
17.15-18.00
16.30-18.00
18.00-19.30
15.00-16.00
15.00-16.00
16.15-17.45
16.30-18.30
18.30-20.30
16.15-17.45
9.00-10.00
10.10-11.10
11.20-12.20
12.30-13.30
sb. 13.30-14.30
śr. 16.10-17.10
sb. 14.30-15.30
śr. 17.10-18.40
9.00-9.45
9.55-10.55
11.05-12.05

