
KARTA ZGŁOSZENIA NA ZAJĘCIA 

DO MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY IM.HENRYKA JORDANA 

ROK SZKOLNY 2017/18 
Sekcja ….....................................…………………………………………………..….……….………………………... 

Imię i nazwisko instruktora……………………………………..…………………….………………………..…………..….… 

Dane uczestnika zajęć: 

Imię i nazwisko  

data i miejsce urodzenia  

PESEL  

przedszkole/szkoła/uczelnia/inne – klasa   

 

 
 

SPOSÓB KONTAKTU Z RODZICAMI LUB PRAWNYMI OPIEKUNAMI 

Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów/ 

 

  

  

Adres zamieszkania rodziców /opiekunów/ 

 

 

 

Tel. domowy: Tel. komórkowy: 

Adres kontaktowy:  

Adres e-mail:  

 

Wszystkie informacje objęte są ochroną danych osobowych zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). 

 

1. Oświadczam, że nie ma/mam* przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach 

organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury im. Henryka Jordana w Białogardzie  

2. Wyrażam zgodę na uczestniczenie mojego dziecka/dzieci w zajęciach poza placówką 

(wyjścia do instytucji kultury, plenery, pokazy, zawody, itp.) w dniach i godzinach ich 

planowanego trwania. 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych *moich/mojego dziecka 

(podopiecznego) zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu procesu rekrutacji na 

zajęcia i oświadczam, że wszelkie dane podaję dobrowolnie oraz, że zostałam(em) 

poinformowana(y) o prawie dostępu do treści *swoich/ mojego dziecka danych oraz ich 

poprawiania. /art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.)/. 

4. Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka/moje* w zajęciach oraz 

wykorzystywanie zdjęć z jego/moim* wizerunkiem za pośrednictwem dowolnego medium 

wyłącznie w celu zgodnym ze statutową działalnością Młodzieżowego Domu Kultury im. 

Henryka Jordana w Białogardzie /Ustawa o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 

2002 nr 101,poz. 926 ze zm.); Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst 

jedn.: Dz. U. 2006 nr 90, poz.631 ze zm.)/. 

5. Wyrażam zgodę i przyjmuję na siebie całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego 

dziecka/podopiecznego podczas jego samodzielnego przybycia na zajęcia i powrotu do domu po ich 
zakończeniu*- zobowiązuje się do osobistego odbioru dziecka z zajęć* 
 
*niepotrzebne skreślić, punkt 2 i 5 nie dotyczy pełnoletniego uczestnika zajęć 

 

 

 

Białogard, dnia 

  

(miejsce, data zgłoszenia)  (czytelny podpis rodzica/opiekuna/pełnoletniego uczestnika) 

 


