................................................................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko rodzica lub opiekuna dziecka, adres zamieszkania, telefon kontaktowy)

ZGŁOSZENIE (DEKLARACJA)

Zgłaszam chęć wysłania mojego dziecka ....................................................................................................................
(imię i nazwisko, adres zameldowania na pobyt stały)

data urodzenia. ..................................... uczęszczającego do szkoły ……………………………….……………………
na kolonie letnie organizowane w 2020 roku przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie,
w miejscowości Jarosławiec w Ośrodku „Solar”.
I turnus - 27.06.2020 r. - 10.07.2020 r. ,
II turnus - 10.07.2020 r. - 23.07.2020 r.
W przypadku zakwalifikowania mojego dziecka na kolonie, zobowiązuję się do wniesienia w terminie do dnia
8 maja 2020 roku opłaty w wysokości 900,00 zł od osoby.

Uczestnikami kolonii mogą być mieszkańcy gminy (wiejskiej) Bolesławiec z roczników 2005-2010
zameldowani na POBYT STAŁY w gminie oraz inne dzieci z wymienionych roczników, uczęszczające
do szkół podstawowych w gminie Bolesławiec.
Zgłoszenie (deklarację) należy dostarczyć do: sekretariatu szkoły, znajdującej się na terenie Gminy Bolesławiec
lub do biura GOKiS, do dnia 28.02. 2020 roku.
W przypadku większej liczby zgłoszeń będzie przeprowadzone losowanie, które odbędzie się 3 kwietnia 2020 r.
o godz.16.00 w Kruszynie (ul. Kasztanowa 1b) w sali konferencyjnej GOKiS.
Na losowanie zapraszamy rodziców/opiekunów dzieci. W przypadku braku ich obecności – karty losuje komisja.
.............................................................
(miejscowość, data)

………................................................................
(czytelny podpis rodzica lub opiekuna dziecka)

ZGODA

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (oraz mojego
dziecka): imię i nazwisko, adres, datę urodzenia, telefon) w celu rekrutacji na kolonie letnie.
Data…………...…………podpis…………….……………………………………..
Niewyrażenie zgody skutkuje odrzuceniem z procedury rekrutacji na kolonię.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Informacja do odcięcia dla rodziców / opiekunów
Miejscowość – Jarosławiec - Ośrodek „Solar”.
I turnus - 27.06.2020 r. - 10.07.2020 r.
II turnus - 10.07.2020 r. - 23.07.2020 r.
Losowanie kart kolonijnych odbędzie się 3 kwietnia 2020 r. o godz.16.00
w Kruszynie (ul. Kasztanowa 1b) w sali konferencyjnej GOKiS .
Na losowanie zapraszamy rodziców/opiekunów dzieci. W przypadku braku ich obecności – karty losuje komisja.

