
Deklaracja uczestnictwa 
 

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

Adres: ................................................................................................................ 

Nr telefonu kontaktowego ................................................................................ 

Adres e-mail: ..................................................................................................... 

Niniejszym deklaruję uczestnictwo w zajęciach ….......................................................................................                               

w ramach zajęć stałych organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Celestynowie ul. Regucka 1 w roku 

szkolnym 2016/2017 i oświadczam, że stan mojego zdrowia pozwala na uczestnictwo w ww. zajęciach. 
 

Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z regulaminem zajęć stałych GOK w Celestynowie. 
 

Wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację mojego wizerunku wyłącznie w celach niekomercyjnych związanych                                 

z promocją działalności GOK. 
 

 Oświadczam, iż zostałem(-am) poinformowany(-a) o celach pozyskania moich danych osobowych                                 

i uprawnieniach wynikających z przepisów ustawy w tym o prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

Wyrażam dobrowolnie zgodę na zbieranie i przetwarzanie moich danych osobowych, na zasadach określonych                     

w Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Gminny 

Ośrodek Kultury w Celestynowie ul. Regucka 1 w celu niezbędnym do wykonania zadań statutowych. 
 

 

…................................................... 
/miejscowość, data/ 

…....................................................................... 
                                                                                                                   /czytelny podpis/ 
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