Керівнику проекту
Дитячий музичний табір Music Camp Kharkiv
Рофе-Бекетової О. Ф.
Від _____________________________________
що мешкає за адресою:
________________________________________
________________________________________
тел. (______) _______________________

ЗАЯВА
Я _______________________________________________________________________________________ прошу
(повне прізвище, ім'я та по-батькові батька, мати або офіційного опікуна дитини РОЗБІРЛИВО)

прийняти в Дитячий музичний табір Music Camp Kharkiv, який відбуватиметься в Харкові з 2 по 6 квітня 2016 р.
у приміщенні Харківського національного університету радіоелектроніки (м. Харків, проспект Науки, 14)
з 1000 до 1500 та 7 квітня в великій залі Харківського національного академічного театру опери та балету імені
Миколи Лисенка (м. Харків, вул. Сумська, 25) з 13 00 до 1900 (в тому числі з 1300 до 1800 — підготовка; з 1800 до
1930 — заключний концерт табору) неповнолітню дитину
________________________________________________________________________________________________
(повне прізвище, ім'я та по-батькові дитини)

«____» ______________ 20___р. народження, якої я доводжуся _________________________________________.
(батьком, матір’ю, опікуном тощо)

Відповідальність за безпеку дитини під час проїзду від місця проживання до розташування табору та
від табору до місця проживання беру на себе.
До заяви додаю копію свідоцтва про народження дитини Серія ________№________________
__________________________________________
(прізвище та ініціали батька, мати або офіційного опікуна дитини)

_______________
(підпис)

____________________
(дата)

Цим підписом я добровільно та свідомо надаю організаторам MUSIC CAMP KHARKIV (NGO Music
Camp International, БО «Благодійний фонд «Харків з тобою», ГО “Всеукраїнське об’єднання «Українські
рубежі», ХОБО БФ «Соціальна служба допомоги», ГО «Ed Camp Україна», БО «БФ «Станція «Харків») згоду на
збір, використання, накопичення, зберігання, обробку усіма можливими способами персональних даних
(зокрема даних, передбачених ч. 1 ст. 7 Закону України «Про захист персональних даних») моїх та дитини, яку я
представляю, передачу їх партнерам проекту і контролюючим органам з метою обліку, реєстрації та звітності.
Термін зберігання даних не обмежується. Також дозволяю фото- та відео зйомку, зберігання, обробку відзнятих
матеріалів та їх використання, зокрема з метою реклами організаторів та проектів MUSIC CAMP
INTERNATIONAL.
__________________________________________
(прізвище та ініціали батька, мати або офіційного опікуна дитини)

_______________
(підпис)

____________________
(дата)

