
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – ARTYSTYCZNE FERIE ZIMOWE

TERMIN TURNUSU……………………………………………………………………………………………...

1. Dane osobowe dziecka:

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

Data i miejsce urodzenia dziecka: ....................................………….………………………….….......................

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

...........................................................………………………………………………………...……………………………….... 

PESEL …………………………………………………………

2. Dane osobowe Rodzica/Opiekuna - osoby do kontaktu:

 Imię i nazwisko matki: ………………………………………………………………........................................

tel. kontaktowy: ………………………………………………………………

Adres zamieszkania ..................................................…………………….……….…………………………....

.............................................................................…………………………………………….……………....... 

Adres e-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………

 Imię i nazwisko ojca: ………………………………………………………………........................................

tel. kontaktowy: ………………………………………………………………

Adres zamieszkania ..................................................…………………….……….…………………………....

.............................................................................…………………………………………….……………....... 

Adres e-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………

3. Informacje o stanie zdrowia dziecka:

a) Czy dziecko może uczestniczyć we wszystkich zajęciach ? 

 TAK 

  NIE - w jakich nie może? 
………....................................................................................................

 b) Czy dziecko jest na coś uczulone? 

 TAK - jeśli tak, to na co? .....................................................................................................…

- jak się objawia alergia………………………………………………………………………………………………

 NIE 

c) Czy dziecko regularnie przyjmuje leki? 

 TAK - jeśli tak, to jakie? ..................................................…………………………………………............

 NIE 
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d )Czy dziecko nosi aparat ortodontyczny  TAK/NIE lub okulary TAK/NIE (niewłaściwe skreślić)

e) Czy istnieją jakieś ograniczenia dotyczące przyjmowania posiłków przez dziecko?

 TAK - jeśli tak, to jakie? ....................................................................................................

  NIE 

e) Inne uwagi Rodzica / Opiekuna, dotyczące zdrowia lub zachowania dziecka: 
……………………………………………….…………...…………………………………………………………................................

.......................................................................................................................................…………………..

....................................................................................................................................……………………...

..................................................................................................................................………………………..

.........................................................................................................................………………………………..

...................................................................................................………………………………………….............

...............................................................................................................................………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4. Stwierdzam, iż podałam/em wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą pomóc w 
zapewnieniu mu właściwej opieki podczas Artystycznych Ferii Zimowych

5.  Zapoznałem się i akceptuję Regulamin Artystycznych Ferii Zimowych stanowiący załącznik nr 1 
do Formularza zgłoszeniowego.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka zawartych w karcie kwalifikacyjnej w celu i zakresie 
niezbędnym do realizacji Artystycznych Ferii Zimowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 
2015 r. poz. 2135, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka na potrzeby niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia uczestnika  Artystycznych Ferii Zimowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 
z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). 

Wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację zdjęć z wizerunkiem mojego dziecka wykonanych w trakcie uczestnictwa w Artystycznych Ferii 
Zimowych w celu zamieszczenia ich na stronie  internetowej oraz portalu społecznościowym organizatora, zgodnie z ustawą o prawie 
autorskim z dn. 4 lutego 1994 (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83). 

Wyrażam zgodę na udzielenie mojemu dziecku pierwszej pomocy oraz zawiadomienie służb ratunkowych w sytuacji zagrażającej zdrowiu 
lub życiu dziecka. 

………………………………………… …………………………………….
Miejsce, data    Podpis rodzica/opiekuna 


