
KARTA  ZGŁOSZENIA NA WARSZTATY 
 
 

…………………………………………………………… 

Imię i nazwisko dziecka 

 

…………………………………………………………… 

Data i miejsce urodzenia dziecka 

 

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

Imiona i nazwisko rodziców (opiekunów) 

 

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

Adres zamieszkania rodziców (opiekunów) 

 

…………………………………………………………… 

Nr telefonu  rodziców (opiekunów) 

 

…………………………………………………………… 

e-mail 

 

Wyrażam chęć udziału  mojego dziecka: ……………………………………………………………………… 
                                                                                                               (imię i nazwisko dziecka) 

 

w warsztatach robotyki organizowanych przez Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Dąbrównie ul. 

Kościuszki 11C  
 

Regulamin warsztatów 

 

1. Warsztaty rozpoczynają się w drugim tygodniu ferii tj. od 30.01. – 02.02.2023 r. w godzinach 9:00 – 12:00. 

2. Obowiązuje limit miejsc – 10 osób plus cztery miejsca rezerwowe.  

3. Zgłoszenia będą przyjmowane w dniach 16-20.01.2023r., składamy osobiście w bibliotece lub skan pocztą 

elektroniczną na adres kontakt@gckbdabrowno.pl – lista osób zakwalifikowanych zostanie udostępniona 

najpóźniej do dnia 25.01.2023 r.   

4. Udział w warsztatach jest odpłatny – koszt uczestnictwa wynosi 20 zł., płatny pierwszego dnia przed zajęciami 

(niniejsza kwota zostanie przeznaczona na napoje i przekąski dla dzieci). 

5. W warsztatach mogą brać udział dzieci w wieku 11-12 lat (V i VI klasa szkoły podstawowej). Uwaga nie 

przyjmujemy dzieci młodszych. 

6. Zajęcia rozpoczynają się o ustalonej godzinie, na zajęcia przychodzimy punktualnie. 

7. W zajęciach mogą uczestniczyć tylko dzieci zdrowe. Jeżeli zgłoszone na zajęcia dziecko zachoruje przed 

rozpoczęciem zajęć (np. sobota – niedziela) lub z innych powodów nie będzie mogło wziąć udziału, rodzic 

niezwłocznie zobowiązany jest powiadomić telefonicznie GCKB o nieobecności najpóźniej do godziny 18:00 

w niedzielę t.j. 29.01.2021 r. (numer do przekazania informacji o nieobecności, najlepiej SMS:  505-915-

858). Na miejsce nieobecnej osoby wchodzi kolejna z listy rezerwowej – poinformowana telefonicznie przez 

pracownika GCKB w Dąbrównie.  

8. W przypadku stwierdzenia przez prowadzącego zajęcia, uczestnictwa w nich osoby w objawami infekcji 

(katar, kaszel, nudności itp.) taka osoba nie zostanie dopuszczona do zajęć (osoba chora zostanie oddzielona 

od reszty grupy i rodzic lub opiekun prawny zobowiązani są niezwłocznie odebrać dziecko z GCKB). 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do wykonania dokumentacji fotograficznej z warsztatów oraz jej 

wykorzystania w dokumentacji i materiałach promocyjnych i na stronie internetowej. 

10. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji projektu w zakresie 

związanym z realizacją projektu, w tym  z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, 

a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych  (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1781).  

Uczestnik ma prawo wglądu w swoje dane osobowe oraz możliwości zmiany w dowolnej chwili. 

 

     …..……………………………………………. 

……………………………………………………….    Podpis rodzica (opiekuna) 

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia: data, godzina, podpis 

mailto:kontakt@gckbdabrowno.pl

