
UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU 
PRZY ŻYCHLIŃSKIM DOMU KULTURY 

 
 

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 20…/20… 
… ROK FUNKCJONOWANIA 

Zapisy od …  do … 20… 
 ilość miejsc ograniczona 

 
 

I.DANE OSOBOWE 
 
Nazwisko i imię........................................................................................................ 
 
Data urodzenia............................................ PESEL................................................. 
 
Adres: Kod................. Miejscowość........................................................................... 
 
Ulica..................................... Nr domu.............. Nr mieszkania.................................. 
 
Telefon kontaktowy...................................................................................................... 
(Słuchacze są informowani o zajęciach, zmianach przede wszystkim telefonicznie, dlatego 
prosimy o podanie numeru telefonu w celu usprawnienia komunikacji z Państwem) 
 
 
Deklaruję wpłatę 50 zł (wpisowe za I SEMESTR) na konto UTW: 
17 9022 0007 0000 1834 2000 0030 
w BS Żychlin do dnia ………….. r. 
 
 
 
Inauguracja – o dacie i miejscu poinformujemy telefonicznie 
 
II. DEKLARACJA UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH FAKULTATYWNYCH 
 
 
Deklaruję udział w następujących zajęciach fakultatywnych (proszę wpisać słowo TAK  
w wybranym/ wybranych miejscach) 
 

1. Język angielski                                             x 1 godz. tygodniowo........... 
2. Język niemiecki                                            x 1 godz. tygodniowo........... 
3. Język rosyjski                                               x 1 godz. tygodniowo........... 
4. Akademia rysunku i malarstwa                    x 1 godz. tygodniowo…....... 
5. Zajęcia z rękodzieła artystycznego              x 1 godz. tygodniowo........... 
6. Uniwersytecki Chór Trzeciego Wieku „Złoty Akord” x 1   godz. tyg.......... 
7. Gimnastyka korekcyjno- usprawniająca      x 1 godz. tygodniowo............ 
8. Warsztaty teatralne „Scena dla Seniora”      x 1 godz. tygodniowo........... 

     9. Spotkania dyskusyjno-poetyckie                   x 1 godz. tygodniowo........... 
10. Odpłatne wyjazdy do kina, teatru, na basen  …......................................... 
11. Greka                                                            x 1 godz. tyg........................ 
12.  Nauka obsługi komputera                            x 1 godz. tyg........................ 

     13. SMOVEY                                                    x 0,5 godz. tyg....................... 



     14. Taniec towarzyski                                        x 45 min. tyg........................ 
 
Organizatorzy gwarantują 1 wykład popularnonaukowy w miesiącu. 
 
I semestr październik- luty 
 
 
       Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych w celu 
uczestnictwa w zajęciach fakultatywnych Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Żychlińskim 
Domu Kultury. 
 
Administratorem danych jest Żychliński Dom Kultury, ul. Fabryczna 3, 99-320 Żychlin. Dane 
osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu organizacji i przeprowadzenia zajęć w 
ramach działalności kulturalnej Żychlińskiego Domu Kultury oraz w celu komunikacji z 
osobami, których dane dotyczą. Podstawą prawną przetwarzania jest dobrowolna i wyraźna 
zgoda osoby, której dane dotyczą. Osoby te mają prawo żądania dostępu do swoich danych, 
ich sprostowania, poprawiania, usunięcia oraz złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. Osoba, której dane dotyczą ma również prawo do cofnięcia wyrażonej 
zgody w każdym czasie, przy czym cofnięcie zgody czyni niemożliwym realizację usługi. 
Dane będą przechowywane do czasu zakończenia świadczenia usługi lub cofnięcia zgody. 
W celu uzyskania szczegółowych informacji lub zadania pytań prosimy o kontakt z 
Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: iod@gminazychlin.pl 
 
 
                                                                             …............................................... 
                                                                                         (podpis kandydata, data) 


