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

OŚWIADCZENIE 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …............................................. w zajęciach „Wakacje z MCK 
2020” organizowanych przez Mieroszowskie Centrum Kultury przy ul. Żeromskiego 28 w Mieroszowie. 
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem zajęć  „Wakacje  z MCK 2020” , a tym 
samym, że: moje dziecko jest w pełni zdrowe, wyposażone w maseczkę i rękawiczki ochronne oraz 
środek do dezynfekcji rąk, wie o obowiązku zachowania dystansu społecznego oraz posiada przy sobie 
numer telefonu opiekuna do kontaktu. Udział w zajęciach „Wakacje z MCK” oznacza zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych (RODO) przez Mieroszowskie Centrum Kultury oraz zamieszczanie 
zdjęć i filmików na profilu Facebookowym oraz stronie internetowej MCK. 
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