Żagań, dn…….……………..

Żagań, dn…….……………..

DEKLARACJA

DEKLARACJA

Rok kulturalno – oświatowy …………………..

Rok kulturalno – oświatowy …………………..

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w zajęciach

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w zajęciach

Sekcji……………………………………………………………….…
Szkoły Talentów Centrum Kultury

Sekcji……………………………………………………………….…
Szkoły Talentów Centrum Kultury

…………………………………………………………………….…..
(imię i nazwisko dziecka, data i miejsce urodzenia/pesel)

…………………………………………………………………….…..
(imię i nazwisko dziecka, data i miejsce urodzenia/pesel)

……………………………………………………….…..
(adres zamieszkania dziecka, nr telefonu)

…………………………………………………………………….…..
(adres zamieszkania dziecka, nr telefonu)

……………………………………………………………………...…
(imiona i nazwisko rodziców/opiekunów, nr telefonu)

…………………………………………………………………….…..
(imiona i nazwisko rodziców/opiekunów, nr telefonu)

- Zapoznałam/em się z regulaminem Szkoły Talentów oraz zobowiązuję
się do jego przestrzegania.
- Zobowiązuję się do umożliwienia mojemu dziecku uczestnictwa
w zajęciach (dni i godziny ustalone z instruktorem danej sekcji)
oraz we wszystkich próbach zbiorowych do widowisk i koncertów.
- Uczestnicy sekcji są zobowiązani tylko i wyłącznie do reperzentowania
Centrum Kultury.
- Zobowiązuję się do reguralnego uiszczania opłat za przynależność
do sekcji w kwocie 10 zł/miesiąc.
- Zapoznałam/em się z informacją, że uczestnicy zajęć nie są objęci
ubezpieczeniem indywidualnym od następstw nieszczęśliwych wypadków.
- ……………………………………..na publikowanie wizerunku mojego

- Zapoznałam/em się z regulaminem Szkoły Talentów oraz zobowiązuję
się do jego przestrzegania.
- Zobowiązuję się do umożliwienia mojemu dziecku uczestnictwa
w zajęciach (dni i godziny ustalone z instruktorem danej sekcji)
oraz we wszystkich próbach zbiorowych do widowisk i koncertów.
- Uczestnicy sekcji są zobowiązani tylko i wyłącznie do reperzentowania
Centrum Kultury.
- Zobowiązuję się do reguralnego uiszczania opłat za przynależność
do sekcji w kwocie 10 zł/miesiąc.
- Zapoznałam/em się z informacją, że uczestnicy zajęć nie są objęci
ubezpieczeniem indywidualnym od następstw nieszczęśliwych wypadków.
- …………………………………….….na publikowanie wizerunku mojego

(Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody)

(Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody)

dziecka dla potrzeb Centrum Kultury w Żaganiu (str. internetowa,
Facebook).

dziecka dla potrzeb Centrum Kultury w Żaganiu (str. internetowa,
Facebook).

……….………………………..
(podpis rodzica lub opiekuna)

……….………………………..
(podpis rodzica lub opiekuna)

