
Załącznik nr 3 

 
             Międzyrzec Podlaski, dnia ............................... 

 
 
 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH 

MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W MIĘDZYRZECU PODLASKIM 

RODZICA /PEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA ZAJĘĆ/OPIEKUNA PRAWNEGO* 

 

 

....................................................................................................................................................... 
(imię i nazwisko składającego oświadczenie) 

 

....................................................................................................................................................... 
(adres składającego oświadczenie) 

 

....................................................................................................................................................... 
(telefon kontaktowy i adres mailowy) 

 

Zgłaszam uczestnictwo w zajęciach .......................................................................................................... 

        
(rodzaj zajęć)

 

organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w sezonie 2022/2023 następujących osób: 
 

1) ......................................................................................... data urodzenia: .......................................… 

 
2)………………………………………………………….. data urodzenia: .......................................… 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez 
Miejski Ośrodek Kultury oraz cennikiem opłat za te zajęcia, wynikającymi z Zarządzenia Dyrektora 

MOK i zobowiązuję się do ich przestrzegania. 

 

Jestem świadomy/a egzekwowania ewentualnych zobowiązań w przypadku nieuregulowania płatności 
należnych Miejskiemu Ośrodkowi Kultury. 

 

Oświadczam, że  □ wyrażam zgodę   □ nie wyrażam zgody  

na używanie i rozpowszechnianie wizerunku uczestnika, utrwalonego w postaci zdjęć i filmów 

wykonanych podczas zajęć. Zezwolenie to uprawnia do rozpowszechniana wizerunku w celach 

informacyjnych i promocyjnych, dowolną techniką, na wszelkich polach eksploatacji (w szczególności: 

druk, Internet, przekaz prasowy), bezterminowo i bez ograniczeń terytorialnych.  

 

 

Dane osobowe uczestników zajęć, rodziców, opiekunów prawnych przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólnym rozporządzeniem  

o ochronie danych osobowych), a ich administratorem jest Miejski Ośrodek Kultury w Międzyrzecu Podlaskim, 

ul. Warszawska 37, 21-560 Międzyrzec Podlaski. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych 

osobowych zawarte są w Regulaminie uczestnictwa w zajęciach MOK.  

 
* niepotrzebne skreślić 

..............................................................… 
(czytelny podpis składającego oświadczenie) 

 



OŚWIADCZENIE  

RODZICA / PEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA ZAJĘĆ/ OPIEKUNA PRAWNEGO * 

 

…………………….………………………………………….. 

imię i nazwisko rodzica /pełnoletniego uczestnika/opiekuna prawnego* 

 

Zobowiązuję się do wnoszenia miesięcznych opłat w wysokości ................................... zł.  

na konto Miejskiego Ośrodka Kultury w Międzyrzecu Podlaskim:  

Bank Spółdzielczy nr rachunku 58 8039 0006 0000 0000 0465 0003. 

Tytuł przelewu: imię i nazwisko uczestnika zajęć, dokładna nazwa zajęć oraz za jaki okres  

(przykład: Anna Kowalska, taniec towarzyski – grupa turniejowa, marzec  2022 r.). 

 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo w turniejach, konkursach, przeglądach do udziału, w których zgłasza 

instruktor MOK. 

 

Zapoznałam/em się i akceptuję procedury bezpieczeństwa w czasie epidemii/ stanu zagrożenia 

epidemicznego COVID-19 obowiązujące w MOK w Międzyrzecu Podlaskim. 

Jestem świadoma/y możliwości zarażenia się mojego dziecka/mnie, jak również faktu, że podanie 

nieprawdziwych informacji naraża na kwarantannę wszystkich uczestników zajęć wraz z pracownikami 

placówki i ich rodzinami 

Oświadczam, że ani ja, ani moi najbliżsi (osoby zamieszkałe pod tym samym adresem) nie są objęci 

kwarantanną, a każdy z domowników jest zdrowy. 

Oświadczam, że moje dziecko/ja jest/em zdrowe/y. Nie ma/m kaszlu, kataru, gorączki, duszności, ani nie 

wystąpiły u niego/u mnie żadne inne niepokojące objawy chorobowe w ciągu ostatnich 14 dni. 

Zobowiązuję się również do każdorazowego odbierania telefonu od pracowników MOK i w przypadku 

gdyby u mojego dziecka wystąpiły niepokojące objawy chorobowe zobowiązuję się do odebrania go  

w trybie natychmiastowym. 

O każdorazowej zmianie powyższych oświadczeń natychmiast powiadomię Dyrektora Miejskiego Domu 

Kultury w Międzyrzecu Podlaskim. 

Wyrażam zgodę na przekazanie terenowej jednostce Sanepidu danych osobowych w przypadku zarażenia 

COVID-19. 

 

 
* niepotrzebne skreślić 

 

 

 

Międzyrzec Podl. dn. ...............................                                                                        …………………………………………………… 
czytelny podpis  

pełnoletniego uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego* 


