
Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza” 

30-059 Kraków, ul. Reymonta 18 

 

Ośrodek Rekreacji i Rehabilitacji Konnej „Tabun” 

30-240 Kraków, ul. Kosmowskiej 12 
 

DEKLARACJA KONTYNUACJI UCZESTNICTWA W  

ZAJĘCIACH JEŹDZIECKICH 

 W ORiRK „TABUN” 

w roku szkolnym 2019/2020 

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

 

Data i miejsce urodzenia:……………………………….…….................................................... 

 

PESEL:………………………………………….…………….................................................... 

. 

Imiona rodziców:……………………………….……………..................................................... 

 

Adres:□□-□□□…………………………………………............................................... 

 

Telefony:…………………………         …………………….................................................... 

                         tel .rodziców                         tel. uczestnika 

 

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

 

 

Oświadczam, że: 
/proszę zaznaczyć odpowiednie kwadraciki/ 
□ Deklaruję kontynuację zajęć jeździeckich w roku szkolnym 2019/20  w Ośrodku Rekreacji i 

Rehabilitacji Konnej „Tabun”oraz wyrażam zgodę na uczestnictwo  syna/córki   w     tych   

zajęciach. 
□ Zdaję sobie sprawę z następstw nieszczęśliwych wypadków, które mogą się zdarzyć podczas 

jazdy konnej. 
□ Zapoznałem/zapoznałam się z regulaminami obowiązującymi w ORiRK „Tabun” i zobowiązuję 

się do ich przestrzegania. 
□ Stan zdrowia mojego dziecka pozwala mu na uczestnictwo w zajęciach jeździeckich i udział w 

rekreacyjnych zawodach jeździeckich. 
□ Zdaję sobie sprawę, że poza godzinami zajęć swojej grupy, dzieci przebywają  na terenie ORiRK 

„Tabun” na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych. 
   □ Wyrażam zgodę na wyjazdy mojego dziecka w  teren, poza obszar ośrodka podczas zajęć jazdy 

konnej. 
  □ Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w zawodach jeździeckich   i innych imprezach  

organizowanych przez nasz Ośrodek. 
  □ Wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka do domu.* 



 □ Nie wyrażam zgody na samodzielny powrót mojego dziecka do domu w związku z czym  

zobowiązuję się do  odbioru dziecka zaraz po zakończeniu zajęć  lub upoważniam następujące 

osoby do odbioru mojego dziecka *: 

 

 1. 

 

 2. 

 

 3. 

 

      * niepotrzebne skreślić 

  

□ Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie danych osobowych zawartych w 

niniejszej deklaracji, załączonych oświadczeniach i dokumentach oraz systemach informatycznych 

wspomagających proces zarządzania oświatą w mieście Kraków, zgodnie z ustawą o ochronie 

danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) 

□  Wyrażam/nie wyrażam zgody*  na publikację wizerunku oraz imienia i nazwiska dziecka na 

stronie internetowej, Facebook Młodzieżowego Domu Kultury „Dom Harcerza” oraz w materiałach 

promocyjnych placówki. 

 
* Niepotrzebne skreślić 
 

Ponadto przyjmuję do wiadomości że: 

  administratorem danych jest dyrektor placówki – MDK „Dom Harcerza”, ul. Reymonta 18 

Kraków 

  niniejsze dane zbierane są w celu sprawnego przeprowadzenia procedury rekrutacji do 

Młodzieżowego Domu Kultury „Dom Harcerza” oraz w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji 

w celu sprawnego realizowania zadań placówki; 

  przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych osobowych, ich poprawiania oraz 

usuwania -  za pośrednictwem MDK „Dom Harcerza”. 

 

 

 

 

 

                                                                              ….......................................                                                                    
                                                             
                                                                                                                  podpis rodzica (opiekuna)                                                          

 


