KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA NA SEKCJĘ
(dla osób niepełnoletnich)
Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz dziecka jest Pszczyńskie Centrum Kultury z siedzibą w
Pszczynie przy ul. Piastowskiej 1, 43-200 Pszczyna.
Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania niżej wymienionych danych osobowych („dane”) należy kierować do
inspektora ochrony danych w Pszczyńskim Centrum Kultury na adres iodo@pckul.pl
Pani/Pana dane oraz dane dziecka będą przetwarzane w celu umożliwienia uczestnictwa Pani/Pana dziecka w
wybranych zajęciach w sekcjach przez okres niezbędny dla realizacji tego celu.
Przetwarzanie niżej wymienionych danych osobowych będzie odbywać się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. b)
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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) (Dz. Urz. UE L nr 119 str.
1) („RODO”) w celu realizacji i obsługi Umowy – Zgłoszenia uczestnika na sekcję zawartej pomiędzy Panią/Panem
a Administratorem Danych.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania, sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych.
Ponadto ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana
narusza przepisy RODO.
Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane instruktorom prowadzącym zajęcia w ramach danej
sekcji.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu realizacji zajęć w sekcjach przez
Pszczyńskie Centrum Kultury.
Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe dziecka mogą być przekazywane organizatorom
konkursów, przeglądów, w których Pani / Pana dziecko będzie uczestniczyło.
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podpis rodzica/opiekuna prawnego
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DANE RODZICA I TELEFONY KONTAKTOWE:
IMIĘ I NAZWISKO RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO:

NR TEL. RODZICA/OP. PRAWNEGO
ADRES E-MAIL:
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 201/19 przyjmujemy już od 11 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!
Dzień
tygodnia
poniedziałek
poniedziałek
środa
poniedziałek

Godziny

Miejsce

16.30-18.00
16.00-17.00
16.00-17.00
16.00-17.00
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Kameralna
Księgarnia
Kameralna

poniedziałek

15.00-16.00

Księgarnia

poniedziałek
poniedziałek
poniedziałek
wtorek
czwartek
wtorek
czwartek
poniedziałek
środa
poniedziałek
środa
środa
środa
środa

15.00-16.00
16.10-16.55
17.05-18.05
16.30-18.00
16.00-17.30
18.15-19.45
17.45-19.15
18.15-19.15
17.30-19.00
19.15-20.30
19.00-20.30
16.00-17.00
16.10-17.10
20.00-21.00

Księgarnia
Księgarnia
Księgarnia
Widowiskowa
Księgarnia
Widowiskowa
Księgarnia
Księgarnia
Księgarnia
Księgarnia
Księgarnia
Księgarnia
OSP Piasek
Księgarnia

Ceramika

wtorek

16.15-17.45

ceramiczna

Warsztaty fotograficzne

wtorek

Kameralna

Sekcja plastyczna

wtorek

18.00-19.30
16.30-18.00
18.00-19.30

Nazwa sekcji
Sekcja plastyczna
Taniec nowoczesny (kontynuacja kl. V+) S7
Taniec nowoczesny (kontynuacja kl. V+) S7
poniedziałek + środa
Zajęcia ogólnorozwojowe z gimnastyką (dla uczestników
sekcji) G1
Zajęcia ogólnorozwojowe z gimnastyką G1
Taniec nowoczesny (4-8 lat) P1
Taniec nowoczesny (kontynuacja kl. 1-4) P2
Mażoretki (po podpisaniu umowy - płatność w 2
ratach)**
Mażoretki (po podpisaniu umowy - płatność w 2
ratach)**
Zespół NO PROBLEM (gr. młodsza)
Zespół ANOMALIA
Taniec nowoczesny (kontynuacja kl. V+) S7
Taniec nowoczesny w Piasku
Taniec nowoczesny dla dorosłych
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Zajęcia ogólnorozwojowe z gimnastyką (dla uczestników
sekcji) G2
Zajęcia ogólnorozwojowe z gimnastyką G2
Rysunek i malarstwo

środa

16.00-17.00

Kameralna

środa
czwartek

Kameralna
Kameralna

Ceramika

czwartek
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota

16.00-17.00
16.30-18.30
16.15-17.45
17.45-19.15
10.00-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00
9.00-9.45
9.50-10.35
10.40-11.40
11.45-12.45

sobota

14.10-15.10

Księgarnia

sobota
środa
sobota
środa
sobota

14.10-15.10
17.00-18.30
13.10-14.10
18.30-20.00
9.00-10.00

Księgarnia
Kameralna
Kameralna
Kameralna
Kameralna

Taniec nowoczesny kontynuacja kl.4-6 S2
Taniec nowoczesny kontynuacja kl. 1-3 S3 i S1
Taniec nowoczesny początkujący (kl. 1-6) S9
Taniec nowoczesny kontynuacja (5-7 lat) Gosia S5
Taniec nowoczesny (4-6 lat) Gosia S8
Taniec nowoczesny kontynuacja Gosia (7-9 lat) S6
Taniec nowoczesny kontynuacja Gosia (13 +) S4
Zajęcia ogólnorozwojowe z gimnastyką (dla uczestników
sekcji) G2
Zajęcia ogólnorozwojowe z gimnastyką G3
PCKULKI
NOWY ZESPÓŁ (kl. 3-8)

ceramiczna
Kameralna
Kameralna
Kameralna
Księgarnia
Księgarnia
Księgarnia
Księgarnia

Wpłata I
półrocze

Wpłata II
półrocze

