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Ozorków, dn. .......................... 20..... r. 

 
Dane dziecka – uczestnika zajęć: ………………………………………………………………… 
                                                                                  (podać nazwę zajęć) 
Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………….. 

Data urodzenia …………………………………………………………………………….…………. 

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

Osoba/y do kontaktu oraz numer telefonu ………………………………………………………… 

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

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka podanych w celu realizacji procesu 
rekrutacji oraz udziału dziecka w zajęciach organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Ozorkowie. 

 
     TAK                NIE         ....................................................... 

(podpis) 

 
REGULAMIN UCZESTNIKA ZAJĘĆ  

W MIEJSKIM OŚRODKU KULTURY W OZORKOWIE 
 

I UCZESTNIK ZAJĘĆ MA PRAWO: 
1. Brać czynny udział w zajęciach i rozwijać swoje umiejętności przez szeroko rozumiany proces 

uczenia się 
2. Korzystać ze wszystkich dostępnych sprzętów, pomocy dydaktycznych i urządzeń 
3. Rozwijać swoje zainteresowania pod okiem osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje. 
4. Do informacji o czynionych postępach i nabywanych umiejętnościach 
5. Do rozwoju swoich zainteresowań i zdolności objętych programem prowadzonych zajęć 

II UCZESTNIK ZAJĘĆ JEST ZOBOWIĄZANY 
1. Brać czynny udział w zajęciach 
2. Przychodzić regularnie na zajęcia 
3. Odnosić się z szacunkiem do pracowników Miejskiego Ośrodka Kultury w Ozorkowie oraz 

innych uczestników zajęć 
4. Szanować urządzenia, narzędzia i materiały stanowiące wyposażenie MOK oraz rzeczy 

własne i kolegów 
5. Stosować się do regulaminu, zaleceń instruktora prowadzącego zajęcia oraz zarządzeń 

Dyrektora MOK 
III POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Zajęcia w MOK prowadzi wykwalifikowany instruktor o odpowiednim przygotowaniu 
merytorycznym i praktycznym. 

2.  W zajęciach mogą uczestniczyć dzieci zdrowe, bez objawów infekcji, które jednocześnie nie 
posiadające przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wybranych zajęciach.  

3.  Udział w zajęciach jest odpłatny. Uczestnicy zajęć wnoszą opłatę organizacyjną do 20. dnia 
każdego miesiąca w wysokości przewidzianej Zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Ośrodka 
Kultury w Ozorkowie. 

4. Opłaty organizacyjnej można dokonywać przelewem na konto MOK o nr 32 8786 0001 0000 
2017 2001 0006 lub w wyznaczone dni gotówką w kasie Miejskiego Ośrodka Kultury w 
Ozorkowie do 20. dnia każdego miesiąca. Po tym terminie naliczane będą odsetki ustawowe 
za zwłokę. 

5.  W razie nieobecności uczestnika na zajęciach (z powodu choroby lub innego zdarzenia 
losowego) zajęcia nie będą odrabiane. 

6. W razie nieobecności instruktora zajęcia zostaną odpracowane w późniejszym terminie. 
7.  Instruktor prowadzący zajęcia bierze odpowiedzialność za uczestników zajęć: na sali, w której 

odbywają się zajęcia,  tylko w czasie trwania zajęć. 
8.  Uczestnicy zajęć mogą wchodzić do sali w której odbywają się zajęcia w zmienionym obuwiu. 
9.   MOK nie ubezpiecza uczestników zajęć od następstw nieszczęśliwego wypadku 
10. MOK nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki 
11. Osoba , która decyduje się na uczestniczenie w zajęciach, zobowiązuje się tym samym do 

przestrzegania Regulaminu.   
 
 

 
 

 (podpis Dyrektora MOK) 



S t r o n a  | 2 

 
OŚWIADCZENIE 

(wypełnia rodzic/ opiekun prawny dziecka/ pełnoletni uczestnik) 
 

Ja ......................................................... zamieszkały w ........................................................................ 

ul. ............................................. nr. .................. m. .............. nr tel. ...................................................... 

oświadczam, iż zapoznałem(am) się z Regulaminem uczestnika zajęć w Miejskiego Ośrodka Kultury w 

Ozorkowie i zobowiązuję się do jego przestrzegania.  

 
.......................................................................... 

(podpis opiekuna prawnego uczestnika zajęć, lub pełnoletniego uczestnika) 
 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w celu realizacji 
procesu rekrutacji oraz udziału mojego dziecka w zajęciach organizowanych przez Miejski 
Ośrodek Kultury w Ozorkowie w roku kulturalnym 2020/2021. 
 

 
     TAK                NIE         ....................................................... 

(podpis) 

 
 

Wyrażam zgodę na udział dziecka w zajęciach poza terenem placówki 
 
 

.......................................................................... 
(podpis opiekuna prawnego uczestnika zajęć, lub pełnoletniego uczestnika) 

 
 

Wyrażam zgodę na samodzielny powrót dziecka do domu po skończonych zajęciach 
 

.......................................................................... 
(podpis opiekuna prawnego uczestnika zajęć, lub pełnoletniego uczestnika) 

 
 

Zobowiązuję się do zapewnienia bezpieczeństwa mojemu dziecku/podopiecznemu w drodze 
pomiędzy miejscem odbywania się zajęć a domem na własną odpowiedzialność. 

 
Świadomy/a jestem, że MOK nie odpowiada za bezpieczeństwo mojego dziecka/podopiecznego 

przed rozpoczęciem się zajęć i po ich zakończeniu w MOK.  
 
 

.......................................................................... 
(podpis opiekuna prawnego uczestnika zajęć, lub pełnoletniego uczestnika) 

 
 

UPOWAŻNIAM DO ODBIORU MOJEGO DZIECKA Z PLACÓWKI 
Podać jeśli dziecko odbiera inna osoba niż rodzic. 

 
 

L.p Imię i nazwisko osoby upoważnionej 

1.  

2.  

 
 

.......................................................................... 
(podpis opiekuna prawnego uczestnika zajęć) 

 
  


