
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA ZIMOWE WARSZTATY W KLUBIE COOLTURKA

Termin:

28-31.12.2020r.

Lokalizacja:

ul. Hubalczyków 8, Słupsk

Dane dziecka:

Imię i nazwisko: ...............................................................................................

Data urodzenia dziecka: ..................................................................................

Adres zamieszkania: .......................................................................................

Dziecko przyprowadzone będzie na godzinę: .................................................

Dane rodziców /opiekunów (należy podać przynajmniej dwa numery kontaktowe)

................................................... .................................................. .................................................

imię i nazwisko stopień pokrewieństwa numer telefonu

................................................... .................................................. .................................................

imię i nazwisko stopień pokrewieństwa numer telefonu

INFORMACJA RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O STANIE ZDROWIA DZIECKA:

1. Czy dziecko choruje na przewlekłe choroby? tak nie

2. Czy dziecko zażywa na stałe leki? tak nie

3. Czy i na co dziecko jest uczulone? tak nie

4. Czy dziecko może brać udział w zajęciach ruchowych? tak nie

5. Czy w ostatnim roku dziecko doznało jakiegoś urazu (np. złamania)? tak nie



Inne ważne informacje dla organizatora

Dane osób upoważnionych do odbioru dziecka z pracowni:

Imię i nazwisko Stopień pokrewieństwa z dzieckiem Nr dowodu osobistego

............................................... .....................................................................
/data/ /czytelny podpis rodziców/opiekunów/

Osoba odbierająca dziecko ma obowiązek okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Organizator nie zapewnia ubezpieczenia dziecka. W razie konieczności, dziecko należy ubezpieczyć we
własnym zakresie.

OŚWIADCZENIE

1. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka, dla
potrzeb prawidłowej realizacji oferty zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych
osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO)).Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez WHITE FOX Krzysztof Nowakowski,
zdjęć oraz nagrań z wizerunkiem mojego dziecka robionych w trakcie trwania zajęć, które obejmują niniejszą
umowę, w celach reklamowych, informacyjnych i marketingowych. Na stronie internetowej www.coolturka.eu,
fablabslupsk.pl www.facebook.pl/coolturka.eu www.facebook.pl/fablabslupsk za pośrednictwem galerii
zewnętrznej lub bezpośrednio na tej stronie oraz na wykonanie zdjęć do pamiątkowego albumu lub plakatu.
Zgodnie z ustawą mam prawo do wglądu i aktualizowania ww. danych.



2. Oświadczam, że podałam/łem wszelkie znane mi informacje o dziecku, które mogą pomóc w zapewnieniu
mu właściwej opieki.

3. Wyrażam zgodę na wyjście dziecka poza teren pracowni z opiekunem ( np. plac zabaw, okoliczny las,
park), a także na wyjazdy mojego dziecka na wycieczki organizowane w czasie zimowych warsztatów zgodnie
z harmonogramem. Podczas trwania warsztatów każdego uczestnika obowiązuje legitymacja szkolna. Brak
legitymacji podczas ewentualnego wyjazdu obciąży rodzica dodatkową kwotą 50 zł.

4. Ponoszę wszelką odpowiedzialność, w tym również finansową za szkody wyrządzone, na rzecz
organizatora, bądź innych uczestników warsztatów i zobowiązuję się naprawienia lub pokrycia kosztów za ich
naprawę.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny, rzeczy wartościowe, wszelkiego rodzaju
odtwarzacze, telefony komórkowe-sprzęt ten uczestnicy mogą zabrać na warsztaty wyłącznie na własną
odpowiedzialność.

6. Zapoznałam/em się z regulaminem warsztatów dostępny na stronie www.coolturka.eu oraz w pracowni i w
pełni go akceptuję .

7. W przypadku stwierdzenia faktu zatajenia informacji na temat stanu zdrowia dziecka, (nie podanie w czasie
zapisu ) organizator ma prawo odmówić przyjęcia dziecka na kolejne dni .

8. Warunkiem rezerwacji miejsca jest dokonanie całej kwoty za zimowe warsztaty edukacyjne. Obowiązująca
kwota podana jest w ofercie zimowej na stronie ww.coolturka.eu

9. W przypadku rezygnacji z warsztatów Opiekun obciążony zostanie kwotą 200 zł jako poniesione koszty
organizacyjne.

10. W sytuacji, gdy z powodu niezależnych od Organizatora ( obostrzenia rządowe związane z COVID-19) nie
będzie możliwości przeprowadzenia zimowych warsztatów edukacyjnych Opiekun otrzyma bon, który będzie
mógł zrealizować podczas letnich warsztatów edukacyjnych.

11. Dzieci przebywające w Klubie COOLTURKA mają obowiązek przestrzegania obowiązującego regulaminu,
a w szczególności zasad wzajemnego szacunku.

12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany planu warsztatów w uzasadnionym przypadku. Podczas
warsztatów obowiązuje zakaz używania przez dzieci urządzeń elektronicznych rejestrujących obraz lub dźwięk
- w szczególności smartfonów.

13. W przypadku dzieci wymagających specjalnej diety rodzic zobowiązany jest do zapewnienia posiłku we
własnym zakresie.

............................................................... ................................................................

/miejscowość, data/ /czytelny podpis rodziców/opiekunów/



Informator dla rodziców:

▪ Według nowelizacji przepisów, które weszły w życie od 01.01.2020r. o chęci otrzymania faktury
prosimy powiadomić Organizatora przed wpłatą zadatku. Na fakturze możemy umieścić zapis- warsztaty
edukacyjne, co jest zgodne z rodzajem działalności. Adres do kontaktu: coolturka.warsztaty@gmail.com
bądź 535 405 623.

OŚWIADCZENIE COVID-19

1. Zapoznałam/em się i akceptuję procedury bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-19
obowiązujące w KLUBIE COOLTURKA, nowe zasady higieny i nie mam w stosunku do nich
zastrzeżeń.

2. Jestem świadoma/y możliwości zarażenia COVID-19 mojego dziecka, mnie, moich domowników,
opiekunów i innych dzieci w KLUBIE COOLTURKA.

3. Jestem świadoma/y iż podanie nieprawdziwych informacji naraża na kwarantannę wszystkich
uczestników zajęć wraz z instruktorami KLUBU COOLTURKA, jak również ich rodzinami.

4. Odpowiedzialność za podjętą przeze mnie decyzję związaną z przyprowadzeniem dziecka na
zajęcia do KLUBU COOLTURKA w Słupsku, dowożeniem go do placówki, a tym samym na
narażenie na zakażenie COVID-19 jest po mojej stronie.

5. Zobowiązuję się, że przyprowadzę dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych i niezwłocznie
powiadomię telefonicznie właściciela Klubu gdyby dziecko bądź, któryś z członków rodziny objęty był
kwarantanną.

6. W przypadku gdyby u mojego dziecka wystąpiły niepokojące objawy chorobowe zobowiązuję się
do każdorazowego odbierania telefonu od instruktora/właściciela KLUBU COOLTURKA.

7. O każdorazowej zmianie powyższych oświadczeń natychmiast powiadomię instruktora/właściciela
KLUBU COOLTURKA.

8. Oświadczam, że w sytuacji zarażenia się mojego dziecka na terenie placówki nie będę wnosił
skarg, zażaleń, pretensji do właściciela KLUBU COOLTURKA, będąc całkowicie świadom
zagrożenia epidemiologicznego płynącego z obecnej sytuacji w kraju.

9. Wyrażam zgodę na przekazanie terenowej jednostce Sanepidu danych osobowych w przypadku
zarażenia COVID-19.

.....................................

Podpis OPIEKUNA

mailto:coolturka.warsztaty@gmail.com


OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka, pozwala na udział w Warsztatach, oraz, że Uczestnik
jest ubezpieczony od NNW ramach ubezpieczenia(szkolnego/przedszkolnego)

................................. ..........................................

Miejscowość, dnia podpis OPIEKUNA

OSOBY UPOWAŻNIONE DO ODBIORU UCZESTNIKA

..................................................................................................................................................................

imię i nazwisko / stopień pokrewieństwa / nr dowodu osobistego

.........................................................................................................................................................

imię i nazwisko / stopień pokrewieństwa / nr dowodu osobistego

.........................................................................................................................................................

imię i nazwisko / stopień pokrewieństwa / nr dowodu osobistego

WYRAŻAM ZGODĘ NA SAMODZIELNY POWRÓT MOJEGO DZIECKA

DO DOMU, TYM SAMYM BIORĘ PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA JEGO ZDROWIE I ŻYCIE

..................................................................................................................................................................

(imię i nazwisko dziecka)

....................................... ...........................................

Miejscowość, dnia podpis OPIEKUNA


