
REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ 
BRZESKIE CENTRUM KULTURY I HISTORII „WAHADŁO”  

W BRZEŚCIU KUJAWSKIM 

 
 
 

§ 1 
Warunki uczestnictwa w zajęciach 

 

1. Warunkiem uczestnictwa w sekcjach artystycznych działających w Brzeskim Centrum 
Kultury i Historii “Wahadło” w Brześciu Kujawskim jest: 
a. zapoznanie się i akceptacja niniejszego regulaminu, 
b. dokonanie zgłoszenia uczestnika zajęć przez rodzica/opiekuna przez portal 
strefazajec.pl i wypełnienie odpowiednich dokumentów (załączniki do regulaminu), co 
jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

2. Rezygnacja lub skreślenie z listy uczestników zajęć następuje w sytuacji, gdy 
uczestnik złoży ustną bądź pisemną rezygnację lub gdy nie stosuje się do zapisów 
niniejszego regulaminu. 

3. W imieniu małoletnich uczestników spraw organizacyjnych, płatności za zajęcia 
dokonują rodzice lub opiekunowie prawni. 

 
 
 

§ 2 
Zasady regulowania opłat 

 
1. Zajęcia w poszczególnych sekcjach artystycznych są odpłatne. 
2. Opłata za zajęcia jest stała, niezależna od liczby odbytych zajęć w danym miesiącu i 

uiszczana za każdy miesiąc. 
3. Opłata za zajęcia obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu 

zgłoszenia dziecka na zajęcia w przypadku nowych uczestników zajęć. W przypadku 
kontynuacji zajęć opłata naliczana jest od pierwszego dnia miesiąca 
rozpoczynającego zajęcia. 

4. Wysokość opłat za zajęcia reguluje cennik, załącznik nr 1 do regulaminu. 
5. Opłata nie podlega zmniejszeniu w przypadku nieobecności w pojedynczych zajęciach. 
6. Przerwy w zajęciach związane ze świętami i feriami nie mają wpływu na wysokość opłaty. 
7. Dyrektor Brzeskiego Centrum Kultury i Historii “Wahadło” w Brześciu Kujawskim może 

ustalić indywidualne zmniejszenie lub zwolnienie z opłat na pisemny wniosek opiekuna 
zaopiniowany przez instruktora uzasadniający konieczność dokonania tej regulacji. 

8. Opłaty za zajęcia należy wnosić do 15 - tego każdego miesiąca na rachunek bankowy 
Brzeskiego Centrum Kultury i Historii “Wahadło” w Brześciu Kujawskim wskazany 
przy rejestracji dziecka na portalu strefazajec.pl. 

9. Brak wpłaty za kolejne dwa miesiące traktowane jest jako rezygnacja z zajęć i skutkuje 
wykreśleniem uczestnika. 

 
 



§ 3 

Warunki stosowania ulg i zwolnień z opłat 
 

1. W przypadku trudnej sytuacji finansowej rodziny uczestnika zajęć spowodowanej 
zdarzeniem losowym (wypadek, choroba), dyrektor Brzeskiego Centrum Kultury i Historii 
“Wahadło” może częściowo zwolnić z opłaty za udział uczestnika w zajęciach. Odpłatność za 
zajęcia po zastosowaniu ulgi wynosi 30,00 zł. za każdego uczestnika. 

2. W przypadku uczestnictwa rodzeństwa w zajęciach ustala się 50% zniżki dla każdego 
następnego dziecka uczestniczącego w zajęciach Brzeskiego Centrum Kultury i Historii 
“Wahadło” w tym samym miesiącu ( czyli pierwsze dziecko płaci 100%, każde następne 50% 
jeżeli uczestniczą w zajęciach w tym samym miesiącu). Jako 100% płatną przyjmuje się w 
pierwszej kolejności opłatę najwyższą za zajęcia w danym miesiącu. 
Zniżka dotyczy również dziecka, które uczęszcza na więcej niż jedno zajęcie. Jako 100% 
płatną przyjmuje się w pierwszej kolejności opłatę najwyższą za zajęcia w danym miesiącu, 
natomiast za drugie i kolejne zajęcia zniżka wynosi 50%. 

3. Zniżki nie obejmują zajęć prowadzonych przez firmy zewnętrzne oraz zajęć z tańca 
klasyczno – współczesnego i zajęć nauki gry na pianinie. 

 
 

§ 4 
 

Kwestie organizacyjne 
 

1. Zajęcia odbywają się w wyznaczonym przez Dyrektora Brzeskiego Centrum Kultury i 
Historii “Wahadło” w Brześciu Kujawskim miejscu i w ustalonych godzinach. 

2. Uczestnicy wybranych form zajęć podzieleni są przez instruktora prowadzącego 
na grupy odpowiednio liczebne, dostosowane do wieku uczestników i poziomu 
zaawansowania. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku zajęć, o czym instruktor 
poinformuje rodziców/opiekunów uczestników zajęć. 

4. O odwołaniu, przeniesieniu lub odpracowaniu zajęć rodzice/opiekunowie 
uczestników zajęć poinformowani będą drogą SMS-ową lub mailową. 

 
 

§ 5 
 

Bezpieczeństwo 
 

1. Każdy uczestnik oraz jego rodzic/opiekun na pierwszych zajęciach organizacyjno- 
informacyjnych zostaje poinformowany przez instruktora o organizacji zajęć. 

2. W zajęciach mogą wziąć udział dzieci, które nie mają żadnych przeciwwskazań 
zdrowotnych do udziału w zajęciach. 

3. Podczas zajęć uczestnik znajduje się pod opieką instruktora prowadzącego. 
Rodzic/prawny opiekun podejmuje decyzję w sprawie opuszczania dziecka zajęć po 
ich zakończeniu. W sytuacji gdy rodzic nie wyraża zgody na samowolne opuszczenie 
zajęć przez dziecko zobowiązany jest do odebrania uczestnika zajęć (dziecka) 
bezpośrednio po zajęciach i ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczny powrót 
dziecka do domu. 

4. Po zakończeniu zajęć i zadeklarowanej zgodzie rodzica na samowolne opuszczenie 
zajęć przez dziecko po ich zakończeniu instruktor oraz Brzeskie Centrum Kultury i 



Historii “Wahadło” w Brześciu Kujawskim nie biorą odpowiedzialności za powrót 
dziecka do domu. 

5. Uczestnik zajęć zobowiązuje się dostosować do wytycznych instruktora. 
6. Uczestnikom zajęć nie wolno opuszczać pomieszczenia, w którym odbywają się 

zajęcia bez wiedzy i zgody instruktora prowadzącego. 
7. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania norm społecznych wobec innych 

osób, przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa. 
8. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia uczestnicy zajęć zobowiązani są do 

stosowania się do poleceń pracownika Brzeskiego Centrum Kulturym i Historii 
“Wahadło” w Brześciu Kujawskim. 

9. O ewentualnych uszkodzeniach sprzętu i elementów wyposażenia pracowni, w której 
odbywają się zajęcia / warsztaty należy niezwłocznie poinformować instruktora lub 
pracownika Brzeskiego Centrum Kultury i Historii “Wahadło” w Brześciu 
Kujawskim. 

10. Zabrania się przebywania na terenie Brzeskiego Centrum Kultury i Historii 
“Wahadło” w Brześciu Kujawskim osobom nietrzeźwym oraz znajdującym się pod 
wpływem innych środków odurzających. 

11. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zajęć / warsztatów decyzje podejmuje 
Dyrektor Brzeskiego Centrum Kultury i Historii “Wahadło” w Brześciu Kujawskim. 

 
§ 6 

 
Pozostałe postanowienia 

 
 

1. Brzeskie Centrum Kultury i Historii “Wahadło” w Brześciu Kujawskim nie ponosi 
odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników, 
powstałe na skutek nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz za rzeczy 
wartościowe, które mogą zostać zgubione, skradzione, zniszczone. 

2. Wszelkie kwestie związane z uczestnictwem w zajęciach organizowanych przez 
Brzeskie Centrum Kultury i Historii “Wahadło” w Brześciu Kujawskim poza 
budynkiem: 
a. w najbliższym otoczeniu, nie wymagającym transportu (plac zabaw, amfiteatr, 
itp.), wpisane są w charakter zajęć i nie wymagają dodatkowej zgody 
rodzica/opiekuna prawnego. 
b. zajęcia wyjazdowe, występy, koncerty poza terenem wymagają dodatkowej zgody 
rodzica/opiekuna prawnego. 

 
 
 
 

§ 7 
 

Przepisy końcowe 
 
 
 
 
 
 
 



1. Dyrektor Brzeskiego Centrum Kultury i Historii “Wahadło” w Brześciu Kujawskim 
zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. 

2. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach Brzeskiego Centrum Kultury i Historii 
“Wahadło” w Brześciu Kujawskim jest akceptacja niniejszego Regulaminu, 
przestrzeganie norm społecznych wobec innych osób, a także przepisów bhp i p.poż 
obowiązujących we wszystkich pomieszczeniach Ośrodka Kultury. 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22 sierpnia 2022 r. 



Załącznik nr 1 do Regulaminu uczestnictwa 
w zajęciach organizowanych przez 
Brzeskie Centrum Kultury i Historii „Wahadło” 
w Brześciu Kujawskim 

 
 

Cennik zajęć warsztatowych/sekcyjnych 
 
 

Lp. Nazwa zajęć Opłata 
miesięczna 
od osoby 

1 Koło wokalne „GAMA” 60 zł. 
2 Zespół Folklorystyczny „DZIECI KUJAW” 60 zł. 
3 Mażoretki 60 zł. 
4 Młodzieżowa Orkiestra Dęta „BRESTIVIA” 60 zł. 
5 Grupa teatralna  60 zł. 
6 Nauka gry na gitarze 60 zł. 
7 Nauka gry na pianinie 70 zł. 
8 Zajęcia DJskie 40 zł. 
9 Zajęcia fotograficzne 60 zł. 
10 Zajęcia plastyczne „AKWARELKA” 60 zł. 
11 Zajęcia tańca klasyczno – współczesnego  90 zł. 

 
 



 



Załącznik nr 2 do Regulaminu uczestnictwa 

w zajęciach organizowanych przez 

Brzeskie Centrum Kultury i Historii “Wahadło” 
w Brześciu Kujawskim 

 
 
 

Brzeskie Centrum Kultury i Historii “Wahadło” w Brześciu Kujawskim 

ul. Kolejowa 44, 87-880 Brześć Kujawski, tel./fax 54/231-06-61, 

e-mail: wahadlo@wahadlo.brzesckujawski.pl 

www.wahadlo.brzesckujawski.pl 

ZGŁOSZENIE UCZESTNIKA ZAJĘĆ 
 

w Brzeskim Centrum Kultury i Historii “Wahadło” w Brześciu Kujawskim 
 

Imię/imiona i nazwisko/nazwiska uczestnika: 
…………………………………………………………………………..………………….. 

Rok urodzenia uczestnika: - - r. 

Rodzaj/nazwa sekcji/grupy/zespołu: 
 

1. ………………………………………………………………………………………………. 
 

2. ……………………………………………………………………………………................. 

3. …………………………………………………………………………………..……………. 

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

Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych: …………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………... 
(dotyczy uczestnika niepełnoletniego) 

 
Telefon kontaktowy*: . 
…………………………………………………………………………... 

 
Adres e-mail*: ……………………………………………….. 
………………………………….. 
* dane nieobowiązkowe 

 
Oświadczam, że zapoznałem się/zapoznałam się* z cennikiem zajęć i zobowiązuję się 
uiszczać opłatę za zajęcia do 10. dnia każdego miesiąca za miesiąc, w którym odbywają się 
zajęcia gotówką lub przelewem (dotyczy zajęć płatnych). 

 
Zapoznałem/am się z treścią poniższej klauzuli informacyjnej, w tym z treścią 
przysługujących mi praw. 

…………………………………… …………………………………….. 
(miejscowość, data) ( podpis uczestnika; rodzica, opiekuna w 

przypadku uczestnika niepełnoletniego) 



Oświadczenie/ Upoważnienie dotyczące odbioru dziecka 
 
 

Oświadczam, że dziecko będę odbierać osobiście po zajęciach*/może wracać 

samodzielnie do domu*/upoważniam do odbioru osoby*: 

(wymienić osoby upoważnione) 
 

1. …………………………………………………….. 
 

2. ……………………………………………………. 
 

3. ……………………………………………………. 
 

4. …………………………………………………….. 
 
 

…………………………………… …………………………………….. 
(miejscowość, data) (podpis rodzica, opiekuna ) 

 
* niepotrzebne skreślić 

 
 

Poniższe wypełniają i podpisują wyżej upoważnione osoby   

Oświadczam, że zostałem/am poinformowany, że moje dane osobowe: imię, nazwisko, będą 

przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) przez 

Brzeskie Centrum Kultury i Historii “Wahadło” w Brześciu Kujawskim, ul. Kolejowa 44, 87-880 

Brześć Kujawski, tel./fax 54/231-06-61,e-mail: wahadlo@wahadlo.brzesckujawski.pl w celu 

umożliwienia odbioru dziecka………………………………………………………………… 

Dane zostały przekazane administratorowi danych osobowych przez rodziców/opiekunów 
dziecka. 

 
Zapoznałem/am się z treścią poniższej klauzuli informacyjnej, w tym z treścią 
przysługujących mi praw. 

…………………………………… …………………………………….. 
(miejscowość, data) ( czytelny podpis osoby upoważnionej do odbioru 

dziecka) 



 
 
 
 

Zgoda na kontakt drogą SMS 
 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą mobilną (SMS) i mailową ogłoszeń i 
informacji związanych z działalnością Brzeskiego Centrum Kultury i Historii “Wahadło” w 
Brześciu Kujawskim. 

Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, iż wyrażenie powyższej zgody jest 
dobrowolne i zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej, zamieszczonej poniżej, 

 
w tym z treścią przysługujących mi praw. 

 
…………………………………… …………………………………….. 

(miejscowość, data) ( podpis uczestnika; rodzica, opiekuna w 
przypadku uczestnika niepełnoletniego) 

 
 
 
 
 
 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH O STANIE ZDROWIA 

Zgodnie z art. 9 ust. 2 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 uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L z 2016r. nr 119/1 – (zw. RODO) – 

wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w postaci informacji o stanie zdrowia mojego 

dziecka 

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

(Imię, nazwisko, adres zamieszkania) 

i oświadczam, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach 

organizowanych przez Brzeskie Centrum Kultury i Historii “Wahadło”. W przypadku zaistnienia 

jakichkolwiek przeciwwskazaniach zobowiązuję się poinformować o nich instruktora. 

 
Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, iż wyrażenie powyższej zgody jest dobrowolne i 

zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej, zamieszczonej poniżej, w tym z treścią 

przysługujących mi praw. 

.......................…….................................... 
(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 



 
 

Klauzula informacyjna 

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. 
Urz. UE L 119 z 2016 r.), zwanego w dalszej części RODO, uprzejmie informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Brzeskie Centrum Kultury i Historii "Wahadło", 
ul. Kolejowa 44, 87-880 Brześć Kujawski, reprezentowane przez Dyrektora. 
Z Administratorem można skontaktować się w sprawie ochrony danych osobowych pod nr tel. 54 231 
06 61. 

2. Funkcję IOD pełni w naszym Centrum pan Paweł Modrzejewski. Kontakt z Inspektorem Ochrony 
Danych Osobowych: inspektor@kiodo.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia działalności kulturalnej przez 
Administratora, w związku z realizacją działań statutowych i zadań publicznych, a także w celu 
prawidłowej realizacji zawartych umów. 

4. Podstawę przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowią : 
- ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, 
- ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, 
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 
- statut działalności, 
- art. 6 ust. 1 lit b RODO, tj. przetwarzanie jest konieczne do realizacji łączącej nas umowy, 
- art. 6 ust. 1 lit. c RODO ,tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków na nas ciążących, 
- art. 6 ust. 1 lit. e RODO, tj. wykonywanie zadania realizowanego w interesie publicznym, 
- art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji celów wynikających z prawnie 
uzasadnionych interesów Administratora, np. ewentualna konieczność odpierania lub realizacji 
roszczeń cywilnoprawnych, 
- art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody np. zgoda na 
przetwarzanie wizerunku lub na przetwarzanie danych kontaktowych. Dane tego typu na naszych 
formularzach oznaczone są jako dobrowolne, a ich podanie oznaczać będzie zgodę na ich 
przetwarzanie w celu kontaktu i w związku ze sprawą, dla której Państwo podają te dane. 
-art. 9 ust 2 lit. a RODO tj. przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody 
np. w przypadku informacji o stanie zdrowia, dot. przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w 
zajęciach. 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru tych 
danych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa - tj. organy 
władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów 
władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego 
prawa. 
Dane mogą być również przekazywane podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu 
Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (np. 
firmy hostingowe, kurierskie). 

6. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zawartych umów, w celu wywiązania się z obowiązku 
prawnego ciążącego na administratorze lub dla realizacji zadania w interesie publicznym będą 
przetwarzane przez okres wynikający z odrębnych przepisów prawa i instrukcji kancelaryjnej. 
Dane przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody przechowywane są przez okres czasu niezbędny do 
realizacji celu dla którego zostały zebrane lub wycofania zgody. 

7. Na zasadach określonych w RODO ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, 
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wnoszenia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, a także do ich przenoszenia. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych 
mają Państwo prawo jej wycofania w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, jakiego dokonano przed wycofaniem tej zgody. 



8. Jeżeli Pan/Pani uzna, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa ma 
Pan/Pani prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
z siedzibą w Warszawie. 

9. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak ich niepodanie skutkować będzie brakiem 
możliwości korzystania z działań kulturalnych podejmowanych przez Administratora i realizacji w/w 
zadań. 

10. Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu i nie będą przekazywane do państw trzecich. 



 
 
 

Załącznik nr 3 do Regulaminu uczestnictwa 
w zajęciach organizowanych przez 
Brzeskie Centrum Kultury i Historii “Wahadło” 
w Brześciu Kujawskim 

 
 
 

............................................ 
Miejscowość, data 

 
 

 
ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA 

 

 
Ja, niżej podpisany/a) ........................................................................................ (czytelnie 

imię i nazwisko) udzielam nieodpłatnie zgody Brzeskiemu Centrum Kultury i Historii 

„Wahadło”, z siedzibą ul. Kolejowa 44, 87 - 880 Brześć Kujawski, na sporządzanie i 

rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka 

………………………………………………………………………………( czytelne imię i 

nazwisko dziecka ) w rozumieniu i w związku z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

(RODO), poprzez zamieszczanie utrwalających go materiałów na: 

● witrynie internetowej Brzeskiego Centrum Kultury i Historii „ Wahadło”, 
● prowadzonych profilach w mediach społecznościowych (Facebook) 
● pozostałych środkach przekazu reklamy, 

w związku z prowadzoną przez Brzeskie Centrum Kultury i Historii „ Wahadło” 

działalnością. 

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

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) 
 
 
 

Klauzula informacyjna 

Administratorem Państwa danych jest Brzeskie Centrum Kultury i Historii „ Wahadło” z siedzibą: ul. Kolejowa 44, 87-880 Brześć Kujawski. Z 
Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować pod adresem e-mail: inspektor@kiodo.pl. Dane osobowe będą przetwarzane na 
podstawie Państwa zgody wyłącznie w w/w celach. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Odbiorcą Państwa danych mogą być podmioty 
współpracujące z administratorem np. w zakresie usług IT, na podstawie stosownych umów powierzenia. Państwa dane będą 
przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów lub do momentu wycofania zgody. Na zasadach określonych w 
Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych (RODO) mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich 
edytowania, usuwania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu 
nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W każdej chwili mogą Państwo wycofać swoją zgodę kontaktując się z 
Administratorem na wyżej podany adres siedziby lub adres mailowy Inspektora Ochrony Danych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność 
z prawem przetwarzania, jakiego dokonano przed jej wycofaniem. 



 
 
 
 

Załącznik nr 4 do Regulaminu uczestnictwa 
w zajęciach organizowanych przez 
Brzeskie Centrum Kultury i Historii “Wahadło” 
w Brześciu Kujawskim 

 
 
 

 
…………………………. 

........................................ 
(Imię i nazwisko 
uczestnika/ rodzica ,opiekuna) 

 
 
 
 
 

 
ZGODA 

 
Brześć Kujawski, …....................... 

Niniejszym wyrażam zgodę na nieodpłatnie wykorzystanie przez Brzeskie Centrum Kultury i 
Historii “Wahadło” w Brześciu Kujawskim prac wykonanych przeze mnie/przez moje 
dziecko* 

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

(Imię, nazwisko, adres zamieszkania) 

podczas zajęć organizowanych przez Brzeskie Centrum Kultury i Historii “Wahadło” w 
Brześciu Kujawskim w materiałach promocyjnych Brzeskiego Centrum Kultury i Historii 
“Wahadło” w Brześciu Kujawskim poprzez umieszczenie i publikację ww. na stronie 
internetowej http://wahadlo.brzesckujawski.pl, www.facebook.com/wahadlobrzesc/, w prasie, 
na tablicach informacyjnych. 

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

(czytelny podpis uczestnika/ rodzica/opiekuna ) 
 
 

 
*Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r.o prawie autorskim i prawach pokrewnych 


