Реєстраційна форма «Канікули у замку»
Тиждень 2: 04-08/07/2022
3. Як потрапити туди

1. Участь
Цим я реєструю свою дитину на захід «Канікули в замку» з 4 по 8
липня 2022 року . Участь у курсах безкоштовна.
Ваша дитина відвідуватиме заняття безперервно протягом тижня.
Будь ласка, виберіть перший і другий альтернативний варіант
бажаного майстеркласу.

Будь ласка, виберіть одну з двох можливих відповідей:
Моя дитина їде на подію самостійно та на власний
☐
ризик. Табір розпочнеться в понеділок, 4 липня
2022 року о 10:00 у замку Ойленбройх .
☐

Перший вибір Другий вибір
☐
☐Кінозірка (танець)
☐
☐Музичний
☐
☐Кахон (коробчатий барабан)
☐
☐Програмування та цифрове мистецтво

Прізвище (дитини)

Дата народження (дитини)

Прізвище законного представника

Вулиця, номер будинку

4. Інформована згода на фото та відео зйомку
☐так ☐ні

2. Особисті дані

Моїй дитині потрібен автобусний трансфер.
У кожному муніципалітеті є кілька пунктів, де можна
сісти в автобус.
Додаткова інформація буде надана після реєстрації.

Цим я заявляю, що мою дитину можна
фотографувати та знімати на відео в рамках
програми культурного табору 2022 року з 4 по

Ім'я (дитини)

8 липня 2022 року.

Національність (дитини)

Я погоджуюсь, що фотографії та відео, зроблені
Rheinisch-Bergischer Kreis, можуть бути
використані для роботи з пресою та зв’язками з
громадськістю для різних каналів (прес-релізи,
домашня сторінка, соціальні мережі).

Ім'я законного представника

Поштовий індекс Адреса
проживання

Номер мобільного телефону (на випадок екстреної ситуації)

Електронна пошта

Право відкликання
Ви маєте право в будь-який час відкликати свою
згоду. Відкликання згоди не впливає на
законність обробки, здійснюваної на підставі
згоди до моменту відкликання.

5. Додатково:
5а. Чи потрібні вашій дитині ліки?

7. Додаткова інформація

☐так* ☐ні

Будь ласка, візьміть з собою:

Якщо так, то які:

* Будь-які необхідні ліки відповідна особа повинна мати при собі.







Сонцезахисний крем
Зручний одяг
Чисті кросівки на білій підошві (лише для занять танцями)
Будь-які необхідні ліки
Копія картки медичного страхування

5b.) Чи є у вашої дитини алергія?
☐так* ☐ні

Якщо так, то яка:

Захист від Коронавірусу
На момент події застосовується чинний Порядок захисту від
коронавірусу.

5c.) Чи була ваша дитина щеплена від правця?
☐так ☐ні
5d.) Ваша дитина вегетаріанець?
☐так ☐ні

Будь ласка, підпишіть цю форму та відправте її назад до
Муніципального інтеграційного центру Rheinisch-Bergischer Kreis:

5e.) Інші вказівки щодо харчування
Електронна пошта: ki@rbk-online.de

6. Підпис

(Місце і дата)

(Підпис законного представника)

Адреса:
Управління освіти та інтеграції
Муніципальний інтеграційний
центр
відділ:
За адресою Gohrsmühle 25
51465 Bergisch Gladbach

