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ZAŁĄCZNIK NR 2  

DO REGULAMINU ZAJĘĆ I WARSZTATÓW 

 ORGANIZOWANYCH PRZEZ CENTRUM DZIAŁAŃ TWÓRCZYCH W LUBINIE  W SEZONIE 2022/2023 

 

Deklaracja uczęszczania osoby pełnoletniej na zajęcia/warsztaty  

 

……………………………………………………………………………………………………………………….  
(nazwa zajęć) 

 

Deklaruję uczęszczanie na zajęcia odbywające się w sezonie 2022/2023. 

  

I. Dane osobowe  

Imię i nazwisko: ....................................................................................................................................................  

Numer telefonu:  ………………………………………………………………………………......................................  

Adres e-mail: ………………………………………………………………………………………………………………. 

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

 

II. Oświadczenie o stanie zdrowia  

a) Oświadczam, że nie mam przeciwskazań do uczestnictwa w zajęciach/ warsztatach. 

b) Informacje o zdrowiu, mogące być istotne dla instruktora: 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

c) Wyrażam zgodę na pomiar temperatury przed rozpoczęciem zajęć lub w trakcie zajęć w razie tak iej 

potrzeby. 

 

III. Oświadczenie o pobycie na zajęciach/ warsztatach 

Oświadczam, że zgadzając się na udział w zajęciach/ warsztatach, odbywających w trakcie trwania stanu 

epidemiologicznego lub epidemii Covid-19 w Polsce,  jestem świadomy/świadoma  istnienia licznych czynników 

ryzyka grożących zarażeniem się Covid-19.  

 

IV. Oświadczam, że zapoznałem/-łam się z procedurami bezpieczeństwa panującymi na terenie Centrum 

Działań Twórczych w Lubinie  - związanych z COVID-19, PPOŻ oraz akceptuję je w całości i zobowiązuję się 

bezwzględnie  przestrzegać postanowień.  

 

V.  Opłaty 

Zobowiązuję się do terminowanego uiszczania miesięcznych opłat (tj. do 10-go dnia każdego miesiąca), 
przelewem na rachunek bankowy Centrum Działań Twórczych w Lubinie nr:  24 1090 2082 0000 0001 
4910 5220, SANTANDER, z dopiskiem: imię i nazwisko uczestnika, nazwa zajęć (dzień tygodnia/ grupa 
wiekowa), imię i nazwisko instruktora. 
 

VI. Oświadczam, że zapoznałem/-łam się z Regulaminem oraz Obowiązkiem informacyjnym 

(stanowiącym załącznik nr 3 do Regulaminu) i akceptuję je w całości. 

 

VII. Oświadczam, że zgodnie z Regulaminem, przenoszę bezpłatnie na CDT w Lubinie wszelkie autorskie 

prawa majątkowe do wszystkich prac powstałych podczas zajęć/warsztatów, na wszystkich znanych dziś 

polach eksploatacji, określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 666).  

 

VIII. Oświadczenie o odpowiedzialności.  

Oświadczam, że jestem świadomy/-a odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych.  

 

 

 

Lubin, dnia: ..............................                                          .....................................................................                                          
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      (Podpis uczestnika zajęć) 

 
ZGODA NA WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  - wizerunku, imienia, nazwiska oraz 
danych kontaktowych  
 

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

Imię i nazwisko Uczestnika 
 
w celach związanych z promowaniem Centrum Działań Twórczych w Lubinie. 
 
Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku obejmuje: 

 

- rozpowszechnianie, rozporządzanie i wielokrotne korzystanie z wizerunku w materiałach reklamowych  

i promocyjnych Centrum Działań Twórczych w Lubinie oraz w materiałach reklamowych i promocyjnych 

dotyczących wydarzeń organizowanych przez Centrum Działań Twórczych w Lubinie, w tym 

rozpowszechniania wizerunku na: plakatach reklamowych i promocyjnych, ulotkach, banerach, mailingach, 

folderach, prezentacjach, w wydawnictwach udostępnianych publicznie (gazetach, czasopismach), na stronach 

internetowych Centrum Działań Twórczych w Lubinie, na portalach społecznościowych, materiałach 

wewnętrznych Centrum Działań Twórczych w Lubinie, w reklamie telewizyjnej oraz reklamie publikowanej za 

pośrednictwem wszelkich środków masowego przekazu, włączając przekaz satelitarny i w sieci Internet;  

 

Wizerunek, o którym tu mowa może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, 

kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub 

ogólnie uznanych za nieetyczne. 

 

Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i nieograniczoną w zdolności do czynności prawnych, a zgody 

udzielam w pełni świadomie i dobrowolnie.  

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Obowiązkiem Informacyjnym, stanowiącym załącznik do Regulaminu 

zajęć i warsztatów organizowanych przez Centrum Działań Twórczych w Lubinie w sezonie 2022/2023 oraz 

znajdującym się na stronie www.cdt.lubin.pl . 

  
 
 

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

(czytelny podpis) 


