
Karta zgłoszeniowa

1. SEKCJA: JOGA

2. UCZESTNIK imię i nazwisko ....................................................................................................

3.  NR TELEFONU (rodzica/opiekuna w przypadku osoby niepełnoletniej *) ....................................

5. DATA ZGŁOSZENIA ...............................................................................................................

OŚWIADCZAM, ŻE:

1. Nie posiadam przeciwwskazań do uczestniczenia w zajęciach gimnastycznych i biorę 
w nich udział na własną odpowiedzialność.

2. Wyrażam zgodę na udzielenie niezbędnej pomocy medycznej w razie nagłej konieczności 
(wypadek, wezwanie karetki pogotowia

Podpis ......................................................

nr tel. ......................................................

*) wpisać odpowiednio



Regulamin zajęć gimnastycznych 
JOGA

obowiązuje od 02.09.2019 r.

1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest akceptacja wszystkich punktów regulaminu 
oraz złożenie karty zgłoszeniowej wraz z załącznikami i wniesienie opłaty za zajęcia.

2. W imieniu osób niepełnoletnich, regulamin oraz kartę zgłoszeniową z załącznikami podpisują rodzice 
(opiekunowie prawni).

3. Regulamin przygotowano w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

4. Miejski Ośrodek Kultury w Orzeszu:
 zapewnia bezpieczne przeprowadzenie zajęć przez wykwalifikowanego instruktora,
 zapewnia uczestnikom salę do zajęć,
 zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w przypadku uzasadnionej nieobecności instruktora.

5. Uczestnik:
 terminowo dokonuje opłat za zajęcia (okazanie potwierdzenia zapłaty może mieć formę: dowodu wpłaty

w kasie, banku, skanu lub zdjęcia potwierdzenia),
 zapewnia uczestnikom salę do zajęć,
 zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w przypadku uzasadnionej nieobecności instruktora.

6. Odpłatność:
 zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu: poniedziałki, czwartki. Czas trwania zajęć: 75 minut
 jednorazowe wejście – 20 zł,

za cały miesiąc kalendarzowy – wrzesień 55 zł, październik - 110 zł, listopad 96 zł, grudzień – 96 zł
(w tytule przelewu prosimy wpisać daty - pojedyncze zajęcia lub miesiąc – cały karnet)

 płatności za zajęcia należy regulować odpowiednio wcześniej, aby wpłata była zaksięgowana 
na koncie Miejskiego Ośrodka Kultury przed rozpoczęciem zajęć.

 można wpłacać przelewem na konto MOK: 65 8454 1040 2002 0006 5256 0001 (w treści przelewu
prosimy napisać JOGA i miesiąc) lub w kasie MOK w następujących godzinach:
poniedziałki, środy, piątki: 800 - 1100, wtorki: 1400 – 1700, czwartki: 1300 – 1600.

 Uwaga!! – nie jest możliwy zakup wejściówek u instruktora zajęć.
 Wykupiony karnet należy wykorzystać w danym miesiącu, licząc od dnia pierwszych zajęć.
 Nie zwracamy wpłat ani nie przedłużamy wykupionego karnetu za nieobecność leżącą po stronie 

uczestnika. Wyjątkiem jest sytuacja w której uczestnik dostarczy kserokopię zwolnienia lekarskiego L4
 wpłaty za zajęcia odwołane z przyczyn leżących po stronie MOK są zwracane lub zaliczane na poczet 

przyszłych zajęć.
 Jeśli chęć uczestnictwa w zajęciach wypada w połowie miesiąca to należy poczekać do rozpoczęcia 

kolejnego miesiąca lub wykupić pojedyncze wejścia za 20 zł.

7. Odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia MOK ponosi 
uczestnik. W przypadku osób nieletnich, są to prawni opiekunowie tej osoby.

8. Święta przypadające w dniu zajęć zaznaczone w kalendarzu na ,,czerwono’’ nie wydłużają karnetu.

9. Ubezpieczenie leży po stronie uczestników zajęć.

10. Zabronione jest wchodzenie na salę bez instruktora. Obowiązuje zmiana obuwia.

11. W dni ustawowo wolne od pracy, święta, wakacje zajęcia nie będą prowadzone.

12. MOK Orzesze nie ponosi odpowiedzialności za prywatne rzeczy pozostawione w pomieszczeniach 
(szatni) Miejskiego Ośrodka Kultury.

13. Wszelkie sprawy związane z zajęciami należy kierować bezpośrednio do instruktora grupy.



14. MOK zastrzega sobie prawo do wykorzystania i przetwarzania danych osobowych, zdjęć i nagrań 
filmowych w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością MOK. 
Każdy uczestnik zajęć podpisując kartę zgłoszeniową wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych 
osobowych zgodnie z zawartymi zasadami w informacji o ochronie danych osobowych.

15. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie. Wszelkie zmiany i bieżące informacje odnośnie zajęć będą 
zamieszczane na stronie MOK -http://mok-orzesze.pl/new.

16. Uczestnicy mają obowiązek sprawdzania na bieżąco informacji o regulaminie oraz terminach zajęć.

17. W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie decyduje dyrektor MOK w Orzeszu.

Ja …………………………………………………………….. zapoznałem się i akceptuję niniejszy regulamin
(imię i nazwisko)

…........................................................................................
(czytelny  podpis)



Klauzula informacyjna zgodna z RODO

Szanowni Państwo,

szanując Państwa prywatność oraz dbając o to, aby wiedzieli Państwo kto i w jaki sposób przetwarza Państwa
dane osobowe, poniżej przedstawiamy informacje, które pomogą to ustalić.

1. Administratorem  Państwa  danych  osobowych jest  Dyrektor  Miejskiego  Ośrodka  Kultury  w
Orzeszu,  z  siedzibą  w  Orzeszu  ul.  Rynek  1  NIP  635-15-78-762   tel:  32/2215329  mail:   adm@mok-
orzesze.pl

13. W  Urzędzie  Miejskim  Orzesze  został  powołany  Inspektor  Ochrony  Danych,  z  którym  można  się
skontaktować  telefonując  pod  numer:  784-690-446  w  godzinach  pracy  UM  Orzesze,  bądź  pisząc  na  adres
mailowy: iod@orzesze.pl.

Chętnie odpowie na wszystkie Państwa pytania i wątpliwości związane z przetwarzaniem przez MOK Orzesze
danych osobowych.

14. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu dopełnienia obowiązków wynikających 

z przepisów prawa.

15. Podstawą prawną  przetwarzania  Państwa  danych jest  art.  6  ust.  1  lit.  a Rozporządzenia  Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz z ustawą z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 poz. 1000) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1). 

16. Odbiorcami  Państwa  danych  osobowych  będą  te  podmioty,  którym  mamy  obowiązek
przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa bądź wynikający z zawartych umów. 

17. Państwa  dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  do  państwa  trzeciego  ani  organizacji
międzynarodowych.

18. Państwa dane osobowe będą przez Miejski Ośrodek Kultury w Orzeszu przetwarzane przez okres
określony w przepisach dot. obowiązku archiwizowania dokumentacji.

19. Mają  Państwo  prawo  do  dostępu  do  swoich  danych  osobowych,  do  ich  poprawiania,  żądania  ich
usunięcia  lub  wniesienia  sprzeciwu  z  powodu  szczególnej  sytuacji,  prawo  do  żądania  od  MOK  Orzesze
ograniczenia przetwarzania danych, a także do ich przenoszenia.

20. Jeżeli  uznają  Państwo,  że  dane  osobowe  będą  przetwarzane  niezgodnie  z  wymogami  prawa,  mają
Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

21. Podanie  przez  Państwa  danych  wynika  z obowiązku  narzuconego  w  przepisach  prawa  i  jest
niezbędne do jego realizacji.

22. Państwa  dane  nie  będą  przetwarzane  w  sposób  zautomatyzowany,  w  tym  również  w  formie
profilowania.

Potwierdzam, że się zapoznałem

…………………………………..



ZGODA 

NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU

Wyrażam zgodę na przetwarzanie wizerunku mojego/mojego dziecka* 

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

(wpisać imię i nazwisko) przez: Miejski Ośrodek Kultury, z siedzibą w Orzeszu, w celach promocyjnych działalności 
MOK 

 TAK  NIE

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych Państwa 
dziecka. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
Państwa zgody przed jej wycofaniem.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r . oraz 
z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 poz. 1000)  informuję, iż:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury z siedzibą 
w Orzeszu ul. Rynek 1 43-180 Orzesze, tel.32/22-15-329 e-mail adm@mok-orzesze.pl;

 inspektorem ochrony danych w MOK Orzesze jest Pani Monika Starok tel. 784-690-446 e-mail iod@orzesze.pl
 dane osobowe – wizerunek przetwarzane będą w celu umieszczenia na podstawie  art. 6 ust 1 pkt a
 odbiorcą danych osobowych - wizerunku będą osoby trzecie odwiedzające stronę www oraz profil Facebook, 

czytelnicy lokalnych mediów ( materiały promocyjne umieszczane m.in. na stronach: np. MOK Orzesze, Urząd M. 
Orzesze, Gazeta Orzeska, Nasza Gazeta i inne),

 dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w przepisach dot. archiwizacji dokumentacji,

 posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie 
zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

 mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż 
przetwarzanie danych osobowych Państwa dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 
2018 poz. 1000),

 dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

*) niepotrzebne skreślić

Potwierdzam, że zapoznałem się z powyższą informacją

……………………………………………………

data i podpis rodziców/opiekunów

mailto:iod@orzesze.pl
mailto:adm@mok-orzesze.pl


ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH ZWYKŁYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/ mojego dziecka *)

…................................................................................................ (wpisać imię i nazwisko) 

przez: Miejski Ośrodek Kultury, z siedzibą 

w Orzeszu, w celu uczestnictwa w zajęciach

 TAK  NIE

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych oraz danych 
osobowych dziecka. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz 
ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) 
informuję, iż:
 administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury z siedzibą 

w Orzeszu ul. Rynek 1 43-180 Orzesze, tel.32/22-15-329 e-mail adm@mok-orzesze.pl,
2. inspektorem ochrony danych w MOK Orzesze jest Pani Monika Starok tel. 784-690-446 e-mail iod@orzesze.pl

 dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w zajęciach na podstawie  art. 6 ust 1 pkt a
 odbiorcą Państwa danych osobowych będzie instruktor prowadzący zajęcia oraz podmioty upoważnione do 

odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają 
dane osobowe w imieniu Administratora, 

 dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,
 dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w przepisach dot. obowiązku archiwizowania 

dokumentacji,

 posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w 
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na 
podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż 
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 poz. 
1000),

 podanie osobowych jest warunkiem uczestnictwa w zajęciach i są Państwo zobowiązani do ich podania a 
konsekwencją odmowy będzie brak możliwości uczestnictwa w zajęciach,

 Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

*) niepotrzebne skreślić

Potwierdzam, że zapoznałem się z powyższą informacją

…………………………………………………

 data, podpis rodziców/opiekunów

mailto:iod@orzesze.pl
mailto:adm@mok-orzesze.pl

