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ŚWIETLICA ARTYSTYCZNA 

MDK WROCŁAW-KRZYKI 
 

23.12 (czwartek)      27.12 (poniedziałek)  

28.12 (wtorek)          29.12 (środa)       30.12 (czwartek) 

 

Karta zgłoszenia 

 

DATA/ GODZINA/SYMBOL WARSZTATU................................................................................................................. 

Imię i nazwisko dziecka.................................................................................................................................................. 

Wiek dziecka....................................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

OŚWIADCZAM, ŻE DOKONAŁEM WPŁATY ZA KOMITET RODZICIELSKI ZA ROK 2021/2022                             

ZA SEKCJĘ: ........................................................................................................................................................................... 

 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW  
 

Oświadczam, że stan zdrowia dziecka umożliwia jego udział w Świetlicy Artystycznej MDK-Krzyki. 

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

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

 

  przyjmuję na siebie odpowiedzialność samodzielnego powrotu dziecka do domu 

  zobowiązuję się do osobistego odbioru dziecka z zajęć 

(przy wybranej odpowiedzi proszę postawić znak „x”) 

 

Poznałem i akceptuję regulamin Świetlicy Artystycznej MDK-Krzyki (na odwrocie strony) 

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

Data.......................................................     Podpis………………................................................................................... 

Wszelkie informacje zawarte w karcie zgłoszenia objęte są ochroną danych osobowych. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 
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Regulamin uczestnika  
Świetlicy Artystycznej MDK-Krzyki 

 
 

1. Uczestnicy Świetlicy Artystycznej MDK-Krzyki przebywają pod opieką nauczycieli  

w godzinach/dniach zajęć, na które zostały zapisane. W tym czasie odbywają się warsztaty artystyczne 

prowadzone przed nauczycieli MDK. Zajęcia odbywają się na terenie placówki. 

2. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia NNW ani posiłku. 

3. Do zaopatrzenia dziecka w posiłek/napój zobowiązany jest rodzic. 

4. Uczestnictwo w Świetlicy Artystycznej jest bezpłatne. 

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

niewykonywania poleceń, nauczyciele mogą powiadomić rodziców oraz odpowiednie służby (policję, 

pogotowie). W przypadku rażącego łamania regulaminu świetlicy, organizatorzy zastrzegają sobie prawo 

do skreślenia dziecka z listy uczestników. 

6. Wcześniejsze wyjście dziecka ze świetlicy jest możliwe tylko po osobistym zgłoszeniu się rodzica/opiekuna 

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

samodzielnego opuszczenia placówki, potwierdzone czytelnym podpisem rodzica/opiekuna. 

7. Każdy uczestnik ponosi odpowiedzialność finansową za dokonane przez siebie zniszczenia i dewastacje. 

8. W trakcie trwania zajęć Świetlicy Artystycznej MDK-Krzyki obowiązuje całkowity zakaz zażywania używek.  

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

o problemach zdrowotnych dziecka, rodzic/opiekun jest zobowiązany odebrać dziecko. Gdy dziecko                       

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

10. Jesteśmy dla siebie życzliwi, pomagamy sobie wzajemnie. 

OBOSTRZENIA W ZWIĄZKU ZE WZMOŻONYM REŻIMEM SANITARNYM 

1. Do MDK-Krzyki można przyprowadzać tylko i wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych, 

objawów choroby zakaźnej. Przy przyprowadzeniu dziecka będzie wykonywany pomiar temperatury ciała. 

Obowiązuje wypełnienie oświadczenia COVID-19. 

2. Przy wejściu do budynku MDK-Krzyki udostępnia się płyn do dezynfekcji i instrukcję prawidłowej 

dezynfekcji rąk. Dzieci zobowiązane są do regularnego dezynfekowania rąk. 

3. Dzieci na terenie posesji MDK-Krzyki zobowiązanie są posiadać zakryty nos i usta.                                              

Obowiązuje NAKAZ noszenia maseczek ochronnych. 


