
Karta zgłoszenia 

Sekcja SZACHY  (wstaw znak ,,X’’ przy wybranej grupie) 

 

- gr. 1    (godz. 14:30 – 15:30) 
 
- gr. 2    (godz. 15:30-16:30) 
 

Uczestnik - imię i nazwisko ……………….……………………..………………………..… 

Nr telef. do rodziców/opiekunów ........................................................, ………………..…… 

Data zgłoszenia ……………………………………. 
 
Czytelny podpis rodzica/opiekuna ........................................................................................................... 
 

REGULAMIN ZAJĘĆ 
S 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 
 

1. Zajęcia należą do statutowej działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Orzeszu. 
2. Celem jest popularyzacja gry w szachy, treści matematycznych oraz umiejętności logicznego myślenia. 
3. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest akceptacja regulaminu, złożenie karty zgłoszenia i opłacenie zajęć. 

 

II. MIEJSKI  OŚRODEK KULTURY W ORZESZU: 
 

1. Zapewnia bezpieczne przeprowadzenie zajęć przez wykwalifikowanego instruktora. 
2. Zapewnia uczestnikom salę do zajęć wraz z niezbędnym sprzętem szachowym, który będzie dezynfekowany po  

każdych zajęciach. 
3. Zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w przypadku uzasadnionej nieobecności instruktora 
 

III. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA ZAJĘĆ: 
1. Systematycznie uczestniczyć w zajęciach. 
2. Terminowo dokonywać opłat za udział w zajęciach. 
3. Podporządkować się poleceniom i uwagom instruktora. 
4. Przestrzegać zasad bezpieczeństwa i dbać o porządek w sali. 
5. Przestrzegać regulaminów (zajęć oraz organizacyjny). 

 

IV. ZASADY UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH: 
1. Instruktor prowadzący zajęcia odbiera i odprowadza uczestników niepełnoletnich po skończonych zajęciach  

w wyznaczone miejsce – przy wejściu głównym, skąd dziecko odbiera rodzic.  
2. Na terenie obiektu uczestnicy zajęć poruszają się w maseczkach. 
3. Uczestnik może wykonywać zadania bez maseczki w przypadku pracy indywidualnej w odległości co najmniej 1,5 m 

od innego uczestnika zajęć.  
4. W przypadku dziecka w wieku do 10 lat rodzic zobowiązany jest sprawdzić, czy instruktor prowadzący jest obecny  

i oddać dziecko pod jego opiekę. 
5. Rodzic oświadcza, że stan zdrowia dziecka/dzieci pozwala na uczestnictwo w zajęciach. 
6. Dziecko nie weźmie udziału w zajęciach w razie wystąpienia u niego objawów choroby a rodzice/opiekunowie  
 zobowiązują się powiadomić o tym fakcie Miejski Ośrodek Kultury.  
7. Wykorzystywane przez uczestnika przybory, będą po każdym użyciu przez niego odkładane do specjalnego 

pojemnika, a następnie dezynfekowane przez instruktora prowadzącego.  
8. Uczestnicy nie mogą wymieniać się przyborami między sobą, ani nie powinni zabierać ze sobą do placówki 

niepotrzebnych przedmiotów. 



9. Rodzic wyraża/nie wyraża* zgodę na udzielenie niezbędnej pomocy medycznej w razie konieczności 
(wypadek, wezwanie karetki pogotowia). 

10. Miejski Ośrodek Kultury odpowiada za bezpieczeństwo dziecka tylko podczas zajęć. Rodzic ponosi pełną 
odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w jego drodze na zajęcia jak i w drodze powrotnej.  

Poniżej prosimy o zaznaczenie właściwej odpowiedzi: 
 

odbieram osobiście dziecko po zakończonych zajęciach (lub inne wskazane poniżej osoby  
 

…………………………….…………………………..…………………………………………………… 
(proszę wpisać imię i nazwiska osób upoważnionych ) 

 
dziecko wraca samodzielnie *) 
 

11. Wcześniejsze wyjście dziecka z zajęć jest możliwe tylko po osobistym zgłoszeniu tego faktu u instruktora lub 
pisemnym powiadomieniu potwierdzonym czytelnym podpisem rodzica. 

12. Ubezpieczenie dziecka spoczywa w gestii rodzica/opiekuna prawnego. 
13. Wszelkie sprawy związane z zajęciami należy kierować bezpośrednio do instruktora grupy. 
14. Niesystematyczne uczestnictwo w zajęciach lub nieprzestrzeganie regulaminu może skutkować wykreśleniem z listy 

uczestników  
15. Odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia MOK ponosi uczestnik.  

Rodzic zobowiązuje się do pokrycia wszystkich ewentualnych szkód powstałych z winy dziecka. 
16. MOK nie odpowiada za pilnowanie rzeczy pozostawionych na korytarzach, w salach lub w szatni i nie  

ponosi żadnej odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w tych pomieszczeniach. 
17. MOK zastrzega sobie prawo do wykorzystania i przetwarzania danych osobowych, zdjęć i nagrań filmowych w 

celach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością MOK.  
V.OPŁATY: 
1. Koszt miesięczny wynosi 20 zł. od uczestnika.  

Warunkiem wejścia na salę jest uregulowanie płatności do 10 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc. 
Płatności można dokonywać w: 

- kasie MOK pn, śr, pt – 8:00 – 11:00, wtorek – 8:00 – 17:00; czwartek  8:00 – 16:00 
- przelewem na konto MOK , Rynek  1, 43-180 Orzesze - 65 8454 1040 2002 0006 5256 0001 
W tytule przelewu proszę podać: imię i nazwisko dziecka/Szachy. 
W przypadku nieterminowego regulowania płatności zostaną naliczone odsetki ustawowe.  
Nie ma możliwości opłacania pojedynczych zajęć.  

2.  Miejski Ośrodek Kultury nie zwraca poniesionych opłat za niewykorzystane zajęcia z powodów leżących po stronie  
uczestnika.  

3.  Zawieszenie pobierania opłat następuje wyłącznie po złożeniu w dziale Imprez (bądź u instruktora) pisemnej  
rezygnacji z zajęć. Opiekunowie są zobowiązani do uregulowania pełnej opłaty za zajęcia, włącznie do miesiąca,  
w którym nastąpiło rozwiązanie, niezależnie od tego w którym dniu przypadło wypowiedzenie oraz wszystkich  
innych zaległych płatności. 

4.  W przypadku nieprzewidzianego odwołania zajęć z powodów leżących po stronie MOK, opłata za zajęcia  
w kolejnym miesiącu będzie pomniejszana o 5 zł. za każde odwołane zajęcia. 

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1.  Niniejszy Regulamin może ulec zmianie. Wszelkie zmiany i bieżące informacje będą ukazywały się na stronie 

MOK: www.mok-orzesze.pl oraz www.facebook.com/mokorzesze oraz będą przekazywane przez instruktora 
prowadzącego. 

2.   Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel. 32/2213508 
3.  W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie decyduje dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Orzeszu. 
 

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY  
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W ORZESZU  

W CZASIE EPIDEMII COVID-19 
 

1. Na terenie placówki poruszamy się obowiązkowo w maseczce lub przyłbicy (dotyczy dorosłych i dzieci 
powyżej 5 roku życia). 

2. Na teren placówki można wejść tylko po wcześniejszym zdezynfekowaniu rąk (dozownik znajduje się przy 



wejściu) 
3. Z uwagi na ograniczenie poruszania się po obiekcie, nie ma możliwości wejścia do budynku poza 

wyznaczone stanowisko bez zgody pracownika Miejskiego Ośrodka Kultury. Po obsłudze interesanta 
stanowisko zostanie zdezynfekowane. 

4. Mierzenie temperatury przed wejściem do Miejskiego Ośrodka Kultury dotyczy uczestników zajęć oraz 
interesariuszy przebywających na terenie ośrodka powyżej 15 min. 

5. Na terenie placówki obowiązuje zachowanie dystansu społecznego 1,5m ( nie dotyczy członków rodziny) 
oraz ograniczenie poruszania się po obiekcie. 

6. Uczestnicy zajęć czekają na instruktora przy wejściu Miejskiego Ośrodka Kultury. 
7   W przypadku spóźnienia się na zajęcia należy zadzwonić na dzwonek i czekać na pracownika obsługi. 
8.   Osoby, które nie dostosują się do regulaminu nie będą mogły korzystać z oferty Miejskiego Ośrodka  
  Kultury. 

 

Przyjąłem/Przyjęłam do wiadomości i stosowania. 
 

….................................................... 
           podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 
 
 

OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA 
 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  
   W związku z uczestnictwem w zajęciach stacjonarnych wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych, zawartych w niniejszym formularzu przez Administratora Danych Osobowych, którym jest 
Miejski Ośrodek Kultury w Orzeszu, w celach i zakresie niezbędnym do realizacji w.w. zajęć. Ponadto 
udzielam zgody na podanie moich danych osobowych Państwowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w razie wystąpienia u mnie objawów Covid-19. 

   Zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych w Miejskim Ośrodku 
Kultury w Orzeszu (zamieszczoną drugostronnie). Rozumiem, iż podanie danych jest dobrowolne, 
jednakże niepodanie danych może spowodować brak możliwości udziału w ofercie kulturalnej. 
 

 

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

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 
 Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody*/ na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka podczas zajęć 

stacjonarnych organizowanych przez MOK Orzesze w ………….……………………………. roku w celu 
jego umieszczenia i publikowania na stronie internetowej MOK Orzesze oraz na fanpage MOK Orzesze na 
Facebooku.  

 Wizerunek będzie przetwarzany w celach informacyjnych i w ramach działań promocyjnych Miejskiego 
Ośrodka Kultury. 

 Jednocześnie udzielam nieodpłatnego prawa wielokrotnego wykorzystania zdjęć oraz materiałów filmowych  
z wizerunkiem mojego dziecka bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, do momentu odwołania 
zgody. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalenie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć oraz materiału 
audio/video, tylko w sytuacjach wyżej określonych wyłącznie w celu zgodnym z działalnością prowadzoną 
przez MOK Orzesze.  

 W każdej chwili przysługuje mi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych. 
Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
mojej zgody przed jej wycofaniem. 

 Oświadczam, że jestem pełnoletni/a, mam zdolności do czynności prawnych, zapoznałem/am się z powyższą 
treścią i w pełni ją rozumiem. 

 

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

*/niepotrzebne skreślić  



Klauzula informacyjna dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych dziecka na potrzeby ochrony przed COVID-19. 

 
 

Przyjąłem do wiadomości, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i. 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), że: 
 
1. Administratorem podanych przez Zleceniobiorcę danych osobowych jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka 

Kultury z siedzibą  w Orzeszu ul. Rynek 1, e-mail: adm@mok-orzesze.pl; tel. (32) 2215329. 
2. W Miejskim Ośrodku Kultury został powołany inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się  

telefonicznie pod numerem: 784-690-446 w godzinach pracy UM Orzesze, bądź pisząc na adres mailowy:  
iod@orzesze.pl  

3. Dane osobowe przetwarzane będą dla celów związanych z działaniami podejmowanymi w zakresie  
przeciwdziałania pandemii koronawirusa (COVID-2019) i zagwarantowania bezpieczeństwa dzieci i osób 
przebywających na terenie Administratora danych. Przetwarzanie będzie odbywało się w oparciu o 
następujące podstawy prawne:  
a.). art. 6 ust. 1 lit. c RODO -w zakresie podejmowania czynności zapobiegawczych lub kontrolnych, w tym 
polegających na pomiarze temperatury w oparciu o wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS), 
Ministerstwa Zdrowia (MZ) oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej dla organizatorów wypoczynku dla 
dzieci i młodzieży oraz w oparciu o wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego dla domów, centrów i ośrodków kultury.  
b) art. 9 ust. 2 lit. i) RODO tj. interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego w zakresie ochrony przed  

zakażeniami w zakresie gromadzenia informacji o stanie zdrowia. 
4. Odbiorcami danych osobowych będą upoważnieni pracownicy administratora oraz Państwowa Inspekcja 

Sanitarna (w przypadku zaistnienia sytuacji wymagającej przesłania takich danych –na podstawie art. 6 ust. 
1 lit. c) oraz inne organy upoważnione z mocy prawa.  

5. Dane osobowe będą przez MOK Orzesze przetwarzane przez okres określony w przepisach dot.  
archiwizowania dokumentacji w tym przez okres trwania zagrożenia epidemicznego spowodowanego 
chorobą COVID-19.  

6. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich  
poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania a także do ich przenoszenia. 

7Jeżeli uznają Państwo, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, mają Państwo  
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.  

8. Pozyskane dane nie będą nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani profilowane ani 
przekazywane do krajów trzecich, w tym do organizacji międzynarodowych.  

9. Podanie danych osobowych jest warunkiem skorzystania z oferty kulturalnej MOK, jednakże brak danych 
wskazanych w procedurach bezpieczeństwa MOK (na czas pandemii COVID oznacza brak możliwości 
wejścia na teren Administratora danych.  

10.Wszystkie wskazane wyżej prawa mają zastosowanie w zakresie wynikającym z przepisów RODO. W celu  
skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych lub z Inspektorem 
Ochrony Danych. Dane kontaktowe wskazane zostały powyżej. 

 
…………………………………………………………..……  

(czytelny podpis) 
. 


