KARTA INFORMACYJNA UCZESTNIKA ZAJĘĆ W KLUBIE WILKOWYJE MCK
W ROKU ARTYSTYCZNYM 2017/2018
Imię i Nazwisko

Adres zamieszkania

Data
i miejsce urodzenia

Imiona rodziców

Telefony kontaktowe

Adres e-mail

Wybrane zajęcia:
……………………………………………………………………...........................................................................................................................................................................................................

ZGODY i OŚWIADCZENIA (właściwe zakreślić)
1. ZDROWIE: Wyrażam zgodę na udzielenie pierwszej pomocy oraz zawiadomienie służb ratunkowych w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia mojego dziecka
przebywającego pod opieką instruktorów na terenie placówki. TAK/NIE
2. WIZERUNEK: Wyrażam zgodę na: bezpłatną publikację wizerunku mojego dziecka oraz jego prac powstałych w trakcie zajęć w mediach społecznościowych MCK
(facebook, strona internetowa, Instagram), w prasie lokalnej oraz w przypadku udziału w konkursach organizowanych przez inne placówki. TAK/NIE
3. WYJŚCIA POZA TEREN PLACÓWKI: Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursach oraz - po wcześniejszym poinformowaniu mnie - na wyjścia pod opieką
instruktora na terenie miasta na zajęcia tematyczne lub po odbiór nagród otrzymanych w konkursach. TAK/NIE
3. BEZPIECZEŃSTWO W DRODZE NA ZAJĘCIA I POWRÓT DO DOMU:
 Zezwalam na samodzielny powrót mojego dziecka do domu z zajęć w Klubie MCK oraz ponoszę pełną odpowiedzialność prawną za jego bezpieczeństwo
w drodze na zajęcia organizowane przez Klub MCK oraz podczas powrotu do domu po zakończeniu zajęć.
 Nie zezwalam na samodzielny powrót mojego dziecka raz zobowiązuję się do punktualnego odbioru dziecka po zakończeniu zajęć. Jednocześnie upoważniam
……………………………………………………………………………… do odbioru mojego dziecka z zajęć organizowanych przez Klub MCK i ponoszę pełną odpowiedzialność
prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego przez upoważnioną przeze mnie osobę.
4. BEZPIECZEŃSTWO POZA GODZINAMI ZAJĘĆ NA TERENIE PLACÓWKI
Oświadczam, że jestem świadomy braku odpowiedzialności prawnej pracowników Klubu MCK za bezpieczeństwo mojego dziecka przebywającego na terenie placówki oraz
placu zabaw poza godzinami prowadzonych zajęć. Miejskie Centrum Kultury nie ubezpiecza uczestników zajęć od następstw nieszczęśliwych wypadków (dzieci, które są
objęte ubezpieczeniem zbiorowym w szkole są chronione przez cały czas).

…………………………………………………………………………………. (data i podpis rodzica)

REGULAMIN ZAJĘĆ KLUBU WILKOWYJE
MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY W TYCHACH
1. Klub Wilkowyje MCK w ramach swej działalności organizuje zajęcia
adresowane do mieszkańców Tychów, a zwłaszcza dzielnicy Wilkowyje.
2. Zapisy na zajęcia odbywają się osobiście w siedzibie Klubu MCK tj. ul. Szkolna
94, 43-100 Tychy po wcześniejszym zgłoszeniu chęci udziału u instruktora
prowadzącego. O przyjęciu kandydata decyduje instruktor, a ostatecznie
kierownik placówki.
3.

Uczestnikami zajęć mogą być osoby wyrażające chęć uczestnictwa w nich,
spełniające warunki regulaminu. W przypadku małoletnich konieczna jest
zgoda rodziców/opiekunów.

4. Uczestnik zajęć zobowiązuje się do punktualnego przybycia na zajęcia oraz
aktywnego uczestnictwa.
5. Opiekun prawny dziecka zobowiązany jest do poinformowania o nieobecności
dziecka na zajęciach. Trzykrotna, nieusprawiedliwiona nieobecność skutkuje
skreśleniem z listy uczestników zajęć.
6. Zajęcia prowadzone przez Klub Wilkowyje MCK w roku szkolnym 2017/2018
są nieodpłatne.
7.

Zasady korzystania z materiałów udostępnianych przez MCK określają
prowadzący zajęcia instruktorzy. Normy materiałowe akceptuje Kierownik
Klubu MCK. Warunkiem uczestnictwa w niektórych zajęciach (np. plastyka,
balet) jest zapewnienie przez uczestnika własnych materiałów w zakresie
przedstawionym przez instruktora.

8. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest akceptacja niniejszego regulaminu
oraz przestrzeganie norm społecznych wobec innych osób, a także przepisów
BHP i przeciwpożarowych obowiązujących we wszystkich pomieszczeniach
Klubu MCK. Utrudniający innym korzystanie z zajęć i nieprzestrzegający
przepisów porządkowych, obowiązujących w Klubie Wilkowyje uczestnicy
mogą zostać skreśleni z listy uczestników zajęć, jeśli nie odniosą skutku
wcześniejsze słowne upomnienia.

9. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia, uczestnicy zajęć i imprez
zobowiązani są do stosowania się do poleceń pracownika MCK.
10. Klub Wilkowyje MCK zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku zajęć
o czym poinformuje (e – mailem, telefonicznie lub osobiście) osoby
uczęszczające na zajęcia.
11. Klub Wilkowyje MCK zastrzega sobie prawo do wykorzystywania
i przetwarzania danych osobowych, zdjęć i nagrań filmowych w celach
informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością MCK. Uczestnicy
zajęć i imprez organizowanych przez MCK wyrażają tym samym zgodę na
wykorzystywanie ich danych podanych do wiadomości MCK oraz zdjęć
i nagrań filmowych z ich udziałem zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych
Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze
zm.).
12. Małoletni uczestnik zajęć ma prawo do przebywania na terenie Klubu
Wilkowyje MCK w dniach i godzinach wyznaczonych na zajęcia. Poza tym
terminem przebywa na terenie Klubu MCK na własną odpowiedzialność
i jest zobowiązany do przestrzegania zasad zawartych w niniejszym
regulaminie.
13. Odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania
wyposażenia Klubu Wilkowyje MCK ponosi osoba nie przestrzegająca zasad
ich użytkowania. W przypadku osób małoletnich są to prawni opiekunowie
tej osoby.
14. W imieniu uczestników małoletnich sprawy organizacyjne załatwiają
rodzice lub prawni opiekunowie.
15. O ostatecznej interpretacji warunków regulaminowych decyduje Dyrektor
MCK.
Akceptuje powyższy regulamin
....................................................................
(data i podpis)

