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             DEKLARACJA KONTYNUACJI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH MDK WROCŁAW-KRZYKI 

               (Proszę wypełnić DRUKOWANYMI literami) 

Termin składania deklaracji:  15.06 - 10.07.2020 r. 

Deklaruję kontynuację uczestnictwa w następujących zajęciach  

(W PRZYPADKU KILKU SEKCJI PROSZĘ ZŁOŻYĆ OSOBNE DEKLARACJE) : 

 

Nazwa sekcji..………………………………………………………………………………………………………………………….……….Ilość lat w sekcji….………………… 
 
 
Imię i nazwisko instruktora..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….  
 
 

1. Imię i nazwisko uczestnika….……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
 
2. Rok urodzenia uczestnika………..………………..………….  
 
3.   Imiona i nazwiska rodziców (opiekunów)* ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
4.   Adres zamieszkania rodziców (opiekunów)*…….……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
5.   Adres e-mail rodzica (opiekuna)*………………………….………………………………………………………………………………….. 

 
6.   Numer kontaktowy rodzica (opiekuna)*………………………….……………………………………………………………………….. 

 
 
Obowiązki uczestnika zajęć Młodzieżowego Domu Kultury Wrocław-Krzyki 
Obowiązkiem uczestnika jest regularnie uczęszczać na zajęcia, szanować wszystkich pracowników placówki, dbać o czystość          
i porządek w pracowniach, szanować i chronić narzędzia, materiały i pomoce naukowe, dbać o honor MDK i godnie 
reprezentować placówkę. 
        
Informacje dla rodziców i opiekunów 

 Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2020/2021 wynosi 150 zł. 

 Uczestnicy zajęć mogą przebywać na terenie placówki w wyznaczonych godzinach. 

 Wcześniejsze wyjście z zajęć jest możliwe tylko po osobistym zgłoszeniu się rodzica (opiekuna) lub pisemnym powiadomieniu 
zawierającym: imię i nazwisko uczestnika, datę i godzinę samodzielnego opuszczenia placówki potwierdzonym czytelnym 
podpisem rodzica (opiekuna). 

 Wszelkie zmiany danych podane w deklaracji należy niezwłocznie zgłaszać prowadzącemu zajęcia. 

 Rodzic (opiekun) wyraża zgodę na uczestniczenie swojego dziecka (podopiecznego) w zajęciach poza placówką (wyjścia        
do instytucji kultury, plenery, pokazy, zawody, itp.) w dniach i godzinach ich planowanego trwania. 

 Ubezpieczenie dziecka spoczywa na rodzicach (opiekunach). 

 Jeżeli dziecko choruje na przewlekłe choroby rodzice (opiekunowie) są zobowiązani powiadomić o tym fakcie instruktora. 
 
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (podopiecznego)* w w/w zajęciach oraz na przetwarzanie przez Młodzieżowy Dom Kultury  Wrocław-Krzyki danych 
osobowych, nieodpłatne publikowanie zdjęć na stronie internetowej, a także emisję materiałów audiowizualnych w celach wynikających z organizacji pracy 
placówki zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych-Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Wyrażam zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych moich/mojego dziecka (podopiecznego) zawartych w Deklaracji Kontynuacji Uczestnictwa w celach rekrutacji. 
 
Oświadczam, że zapoznałam/em się z powyższymi informacjami oraz z obowiązkami uczestnika zajęć MDK Wrocław-Krzyki.  

 

Oświadczam, że (przy wybranej odpowiedzi proszę postawić znak „x”): 

  przyjmuję na siebie odpowiedzialność samodzielnego powrotu dziecka do domu 

  zobowiązuję się do osobistego odbioru dziecka z zajęć 

 
 
Wrocław, dnia ……………………………..               …..…………………………………………………………………………………….. 

Podpis rodzica (opiekuna) lub uczestnika pełnoletniego 
 
* w przypadku uczestnika pełnoletniego dane uczestnika 

D 


