KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA NA SEKCJĘ
(dla osób pełnoletnich)
Administratorem Pani/Pana danych osobowych 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 będą przetwarzane w celu umożliwienia uczestnictwa Pani/Pana w wybranych zajęciach 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 przez Pszczyńskie Centrum
Kultury.
Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane organizatorom konkursów, przeglądów, w
których Pani / Pan będzie uczestniczył/a.

……………………………………………………………………………
podpis uczestnika sekcji
DANE UCZESTNIKA SEKCJI:
IMIĘ: ______________________________________________________________________________________
NAZWISKO: ______________________________________________________________________________
NR TEL. ___________________________________________________________________________________
ADRES E-MAIL: __________________________________________________________________________

Zgłaszam moje uczestnictwo w zajęciach sekcji zainteresowań PCKul. Oświadczam, że ponoszę całkowitą
odpowiedzialność za stan swojego zdrowia podczas uczestnictwa w zajęciach sekcji PCKul. Jednocześnie
oświadczam, że PCKul nie ponosi odpowiedzialności za ewentualny uszczerbek na zdrowiu podczas w/w zajęć.
Wnoszę opłatę za sekcję, która nie podlega zwrotowi. PCKul nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe
przedmioty (np. aparaty fotograficzne, telefony komórkowe i inne) posiadane podczas zajęć przez uczestników
sekcji. PCKul nie ponosi odpowiedzialności za powrót uczestników z zajęć sekcji do domu. Wyrażam zgodę, by w
razie konieczności instruktor sekcji podjął decyzję o udzieleniu mi pomocy lekarskiej. Akceptuję niniejszy sposób
zapisów na sekcje. Wyrażam zgodę na wykorzystanie zdjęć z moim udziałem wykonanych podczas zajęć sekcji
zainteresowań do celów prasowych, reklamowych i dokumentujących działalności PCKul.

……………………………………………………………………………
podpis uczestnika sekcji

Zapisy na I semestr (IX – XII 2020) przyjmujemy wyłącznie mailowo od 09.09.2020 r.
Nie przyjmujemy zapisów telefonicznych!
Warunkiem zapisu uczestnika na sekcję jest:
 nadesłanie na adres mailowy sekcje2020-2021@pckul.pl wypełnionej i podpisanej KARTY ZGŁOSZENIA
UCZESTNIKA NA SEKCJĘ wraz z OŚWIADCZENIEM (czytelny skan lub zdjęcie),
 dokonanie wpłaty za sekcję zgodnie z cennikiem PCKul do 2 dni roboczych od otrzymania mailowego
potwierdzenia o zakwalifikowaniu uczestnika na sekcję.
KARTY ZGŁOSZENIA należy pobrać ze strony www.pckul.pl/do_pobrania. Decyduje kolejność wpływu karty
do PCKul. Ilość miejsc w grupach jest ograniczona.
Pszczyńskie Centrum Kultury nie zwraca dokonanych wpłat z tytułu dłuższych nieobecności lub rezygnacji.
Po dokonaniu wpłaty należy zachować potwierdzenie. Prosimy o przemyślane decyzje i wcześniejsze zapoznanie
się ze wszystkimi informacjami dostępnymi na stronie www.pckul.pl/zajecia-stale (m.in. Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 06/2020 Dyrektora Pszczyńskiego Centrum Kultury w Pszczynie z dnia 8 września 2020 r.
w sprawie wznowienia zajęć organizowanych przez Pszczyńskie Centrum Kultury w Pszczynie oraz wprowadzenia
procedury organizacji zajęć i funkcjonowania Pszczyńskiego Centrum Kultury w Pszczynie w okresie zagrożenia
wirusem COVID-19).
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Nazwa sekcji

Dzień
tygodnia

Godziny

Sala

GIMNASTYKA DLA PRZEDSZKOLAKA

PONIEDZIAŁEK

15:00 – 16:00

TANECZNA

TANIEC NOWOCZESNY P1

PONIEDZIAŁEK

16:20 – 17:05

TANECZNA

TANIEC NOWOCZESNY P2

PONIEDZIAŁEK

17:25 – 18:25

TANECZNA

NO PROBLEM

PONIEDZIAŁEK
ŚRODA

18:45 – 19:45
17:35 – 19:05

TANECZNA

ANOMALIA | WEIRDO

PONIEDZIAŁEK
ŚRODA

20:05 – 21:15
19:25 – 20:35

TANECZNA

PLASTYKA (6 - 9 lat)

PONIEDZIAŁEK

16:30 – 18:00

NR 6

PLASTYKA (10 - 13 lat)

PONIEDZIAŁEK

18:20 – 19:50

NR 6

MAŻORETKI

WTOREK

17:00 – 19:00

WIDOWISKOWA

TANIEC NOWOCZESNY - PIASEK

WTOREK

15:30 – 16:30

OSP PIASEK

PLASTYKA (6 - 9 lat)

WTOREK

16:30 – 18:00

NR 6

mini PCKULKI

ŚRODA
SOBOTA

16:00 – 17:00
13:00 – 14:00

KAMERALNA

CHOCO BOUNCE

ŚRODA
SOBOTA

17:20 – 18:45
9:00 – 10:00

KAMERALNA

PCKULKI

ŚRODA
SOBOTA

19:05 – 20:35
14:20 – 16:00

FRESH KIDS

ŚRODA
SOBOTA

16:15 – 17:15
10:20 – 11:20

KAMERALNA
TANECZNA
TANECZNA
KAMERALNA

GIMNASTYKA OGÓLNOROZWOJOWA

CZWARTEK

15:15 – 16:15

TANECZNA

RYSUNEK I MALARSTWO

CZWARTEK

16:30 – 18:30

KAMERALNA

TWIX

CZWARTEK
SOBOTA

16:35 – 17:35
12:15 – 13:15

TANECZNA

CERAMIKA gr. 1

PIĄTEK

16:10 – 17:40

CERAMIKA gr. 2

PIĄTEK

18:00 – 18:30

CERAMICZNA
(wejście od ul.
Bednarskiej)

TANIEC NOWOCZESNY S5

SOBOTA

9:00 – 9:45

TANECZNA

TANIEC NOWOCZESNY S8

SOBOTA

10:05 – 10:50

TANECZNA

TANIEC NOWOCZESNY S2 + S4

SOBOTA

11:10 – 11:55

TANECZNA

TANIEC NOWOCZESNY S1

SOBOTA

11:40 – 12:40

KAMERALNA

Wpłata

IX – XII 2020

WYPEŁNIA PCKUL

I – VI 2021

WYPEŁNIA PCKUL

OŚWIADCZENIE
1. Oświadczam, że jestem w pełni świadomy/świadoma, iż przebywając w placówce
w czasie trwającej epidemii mogę zostać zakażony/zakażona wirusem COVID-19 lub mogę
przenieść zakażenie na członków rodziny lub innych domowników, mimo przestrzegania
z należytą starannością przez personel placówki wszystkich wytycznych Głównego Inspektora
Sanitarnego i Ministra Zdrowia.
2. Oświadczam, że osoby wspólnie zamieszkujące ze mną nie są objęte kwarantanną,
nie pozostają w izolacji ani też pod stałą kontrolą Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
3. W przypadku wystąpienia u mnie objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną (np.
gorączka, kaszel, uczucie duszności, utrata węchu lub smaku), a także otrzymania informacji
o zastosowaniu izolacji, kwarantanny lub nadzoru sanitarno-epidemiologicznego w stosunku
do którejkolwiek z osób wspólnie zamieszkujących ze mną lub osób, z którymi miałem/miałam
kontakt w ciągu 14 dni przed wykryciem objawów/otrzymaniem informacji o zakażeniu,
zobowiązuję
się
do
natychmiastowego
zaprzestania
uczestnictwa
w zajęciach
i poinformowania o tym dyrektora placówki.
4. Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących w placówce wewnętrznych procedur
związanych z obowiązującym reżimem sanitarnym oraz do natychmiastowego opuszczenia
budynku w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu w placówce.
5. Wyrażam zgodę na dokonywanie przez pracownika
z wykorzystaniem termometru bezdotykowego.
6. Zobowiązuję
się
do
noszenia
indywidualnej
z procedurami określonymi w placówce.

placówki

osłony

pomiaru

nosa

i

temperatury
ust

zgodnie

7. Zobowiązuję się do przybycia na zajęcia punktualnie z zachowaniem procedur obowiązujących w
placówce.
8. Oświadczam, iż wszelkie informacje zawarte w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą i jestem
świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
….……………………….…………………………………
(data i czytelny podpis)

