Załącznik nr 1
Oświadczenie
Zgadzam się na udział mojego dziecka
......................................................................................................................
(imię i nazwisko uczestnika wycieczki)
w wycieczce................................................................................................
(termin i trasa wycieczki)
1. Oświadczam, że zapoznałem(am) się z regulaminem wycieczek
krajowych i zagranicznych
organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury w Chełmie oraz
zobowiązuję się do jego przestrzegania.
2. Przyjmuję odpowiedzialność za szkody materialne spowodowane przez
moje dziecko podczas trwania wycieczki.
3. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zabiegów
lub operacji w sytuacjach
zagrażających życiu i zdrowiu mojego dziecka
4. W przypadku rezygnacji z wycieczki w terminie do 7 dni koszt
transportu nie podlega zwrotowi.
5. W przypadku rezygnacji z wycieczki w terminie do 3 dni całkowity
koszt wycieczki nie podlega
zwrotowi.
6. W przypadku znalezienia zastępstwa, całkowity koszt zostanie
zwrócony ( z wyłączeniem kosztów ubezpieczenia).
...............................................................................................
(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna)
...............................................................................................
(data i czytelny podpis uczestnika wycieczki)

Załącznik nr 2
Chełm, dn..............................
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie danych
osobowych
Ja niżej
podpisany/podpisana ............................................................................................................
imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego
□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego
(imię i
nazwisko, PESEL) oraz moich (imię i nazwisko, numer telefonu) przez Młodzieżowy
Dom Kultury
z siedzibą w Chełmie, ul. Pocztowa 41, w celach związanych z organizowanymi
wycieczkami.
□ Wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie, wykorzystanie i powielanie zdjęć oraz
nagrań video
mojego dziecka/podopiecznego wykonanych podczas zajęć i wycieczek w ramach w
celach
promocyjnych i archiwizacyjnych oraz umieszczenie tych materiałów na stronie
internetowej
www.mdk.chelm.pl, profilu MDK na Facebooku oraz w mediach.
* zaznacz właściwe
........................................................................................................................................
imię i nazwisko dziecka/podopiecznego
1. Zgoda udzielona jest tylko do przetwarzania danych w zakresie realizacji
zaplanowanych wycieczek organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury
w Chełmie
2. Przyjmuję do wiadomości, że:
 administratorem danych jest dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury z siedzibą
w Chełmie, ul. Pocztowa 41,
 dane będą przetwarzane przez administratora wyłącznie zgodnie z określonym celem i
zostaną udostępnione jedynie jednostce ubezpieczającej uczestników wycieczek,
 przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania,
 dane podaję dobrowolnie.
....................................................................................................
podpis rodzica/opiekuna prawnego
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 oraz Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.)

