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LETNIA AKADEMIA SZTUKI  2019 
WARSZTATY ARTYSTYCZNE  

MDK WROCŁAW-KRZYKI  
Karta zgłoszenia uczestnika 

 
 
Zgłoszenie na turnus:.........................................................................nr warsztatu:.................................................... 

Imię i nazwisko uczestnika........................................................................................................................................... 

Wiek uczestnika................................................................................................................................................................. 

Przynależność do sekcji Opłacony komitet rodzicielski za sekcję (jaką?)............... 

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

 

Adres rodziców/opiekunów.......................................................................................................................................... 

Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów.................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................... 

Telefon kontaktowy...................................................e-mail.......................................................................................... 

 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW  
 

Oświadczam, że stan zdrowia dziecka umożliwia jego udział w zajęciach Letniej Akademii Sztuki. 

Uwagi o stanie zdrowia dziecka (np. konieczność zażywania leków, alergia itp.) 

...................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................... 

 

Przyjmuję na siebie odpowiedzialność za samodzielny powrót dziecka do domu  

Zobowiązuję się do osobistego odbioru dziecka z zajęć  

*zaznaczyć X 

 

Poznałem i akceptuję regulamin uczestnika Letniej Akademii Sztuki (na odwrocie strony) 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna……..................................................................................................................... 

Data......................................................     Podpis.................................................................................... 

 

 

 

 

Wszystkie informacje objęte są ochroną danych osobowych 

 

TAK NIE 
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Regulamin uczestnika  

Letniej Akademii Sztuki 2019 
 
 

1. Uczestnicy Letniej Akademii Sztuki przebywają pod opieką wychowawców w godzinach prowadzonych 

warsztatów.  

2. W przypadku samowolnego oddalenia się uczestnika od opiekunów, nieprzestrzegania regulaminu, 

niewykonywania poleceń wychowawców nauczyciele mogą powiadomić rodziców/opiekunów oraz 

odpowiednie służby (policję, pogotowie). W przypadku rażącego łamania regulaminu uczestnictwa               

w warsztatach, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skreślenia dziecka z listy uczestników. 

3. Wcześniejsze wyjście dziecka z zajęć jest możliwe tylko po osobistym zgłoszeniu się rodzica/opiekuna lub 

pisemnym powiadomieniu wychowawcy, zawierającym: imię i nazwisko uczestnika, datę i godzinę 

samodzielnego opuszczenia placówki potwierdzonym czytelnym podpisem rodzica/opiekuna. 

4. Dziecko uczestniczy w zajęciach, które odbywają się w placówce MDK-Krzyki lub poza obiektem tzn. 

wycieczki, wyjścia zgodnie z planem warsztatów Letniej Akademii Sztuki. 

5. Każdy uczestnik warsztatów ponosi odpowiedzialność finansową za dokonane przez siebie zniszczenia       

i dewastacje. 

6. W trakcie trwania zajęć Letniej Akademii Sztuki obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu, 

używania narkotyków oraz tytoniu.  

7. Pełna opłata za warsztaty powinna być wniesiona w dniu zapisywania dziecka na Letnią Akademię 

Sztuki lub najpóźniej w dniu następnym. Nie ma możliwości wcześniejszej rezerwacji miejsc 

i dokonywania opłat w późniejszym terminie niż 1 dzień roboczy. 

8. Złe samopoczucie dzieci zgłaszają wychowawcy. W sytuacji gdy nauczyciel powiadomi rodzica/opiekuna 

o problemach zdrowotnych dziecka, rodzic zobowiązany jest odebrać dziecko. Gdy dziecko nie zostanie 

odebrane, odpowiedzialność za dziecko spoczywa w rękach rodzica/opiekuna. 

9. Jesteśmy dla siebie życzliwi, pomagamy sobie wzajemnie. 

10. Organizator zapewnia ubezpieczenie NNW i posiłek oraz atrakcyjny program warsztatów. 

11. Rodzice zapewniają dzieciom ubiór odpowiedni do zajęć i warunków pogodowych. Pamiętamy o nakryciu 

głowy i ochronie przed deszczem. 


