DEKLARACJA UCZESTNICTWA DZIECKA W ZAJĘCIACH
ORGANIZOWANYCH W MŁODZIEŻOWYM DOMU KULTURY NR 3
W POZNANIU W ROKU 2017 / 2018

...................................................................................................................................................
( imię i nazwisko dziecka )

.....................................................................................
( data urodzenia )

w ...................................................
(miejsce ur.)

PESEL DZIECKA

Deklaruję udział w zajęciach:
Nazwa zajęć
1. Akademia Przedszkolaka
2. Zajęcia plastyczne wg wieku
3. Rzeźba z ceramiką
4. Rysunek i malarstwo
5. Grafika warsztatowa
6. Grafika komputerowa
7. Nauka gry na gitarze
8. Nauka gry na keyboardzie
9. Studio piosenki „Junior”
10. DZF „ Cepelia-Poznań”
11. ZTW „ Agat”
12. ZTN „ No name „
13. Zespół tańca „Fiki-Miki”
14. Dziecięcy Zespół Perkusyjny
15. Rytmika
16. Koło fotografii cyfrowej
17. Język niemiecki
18. Język angielski
19. Kaligrafia
20. Koło turystyczne
21. Koło teatralne

Imię i nazwisko nauczyciela

1. Dane o sytuacji rodzinnej dziecka:
Adres zamieszkania rodziców i dziecka lub opiekunów, telefon

kontaktowy

......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Oświadczam, że dziecko mieszka w

.................................................................................
( miejscowość )

2. Oświadczam, że:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

dziecko wychowuje się w rodzinie wielodzietnej
dziecko jest niepełnosprawne
rodzice dziecka ( lub jedno z nich ) jest osobą niepełnosprawną
jestem rodzicem samotnie wychowującym dziecko
dziecko ma zainteresowania i uzdolnienia artystyczne
dziecko i jego rodzeństwo kontynuują edukację w placówce
dziecko wychowuje się w rodzinie objętej pomocą społeczną.

3. Deklaruję dobrowolną miesięczną darowiznę wspomagającą realizację zadań
statutowych placówki, składaną gotówką u nauczyciela

w wysokości

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

* nr KRD ...............................................................................
* Rodzice dzieci posiadających KRD wnoszą darowiznę w wysokości 10 zł miesięcznie
(zgodnie z porozumieniem z Centrum Inicjatyw Rodzinnych i Poznańskim Centrum
Świadczeń z dnia 01.01.2018 r.)

Wyrażam zgodę na udział córki/syna w ww. formie zajęć oraz na przetwarzanie
przez Młodzieżowy Dom Kultury nr 3 w Poznaniu danych osobowych mojego
dziecka, nieodpłatne

publikowanie

zdjęć

na

stronie

internetowej, w mediach

społecznościowych, a także emisję materiałów audiowizualnych wynikających z
organizacji pracy placówki zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych
z 29 sierpnia 1997 r. ( Dz.U. Nr 133, poz 833 z późn. zmianami). O prawie wglądu do
tych danych oraz możliwości ich zmiany zostałam/em pouczona/y.
Świadoma/y

odpowiedzialności

karnej, w przypadku

podania

nieprawidłowych

danych oświadczam, że przedłożone przeze mnie w niniejszym wniosku informacje
są prawdziwe. Na prośbę dyrektora MDK nr 3 przedstawię stosowne dokumenty
potwierdzające sytuację rodzinną dziecka.

........................................
( data )

...................... ........................................................................
( czytelny podpis rodzica lub prawnego opiekuna dziecka)

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA ZAJĘCIA W AKADEMII
PRZEDSZKOLAKA W MDK NR 3 W POZNANIU
Imię i nazwisko dziecka ……………………………………......…………………………..
NR PESEL ……………………………………………………………………………………
Data i miejsce urodzenia…………………..........……………………………………………
Adres zamieszkania ……………………….....………………..…………………………….
*NR KARTY DUŻEJ RODZINY

: ..........……………………...…………………………

Imię i nazwisko opiekunów; numery telefonów kontaktowych:
Matka: ……………………………………………………….…………
Ojciec: ………………………………………………………..…………
Inne:

……………………………………………..…………………

Adres e-mail ………………………………………………………………......………………

Osoby upoważnione do odbioru dziecka poza rodzicami:
+ ( NR DOWODU OSOBISTEGO):
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
stan zdrowia dziecka:(uczulenia, choroba lokomocyjna, na co choruje, czego się boi)
:………………………..………………………………………...................................................
UWAGI…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..…………………
Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka w akcjach promocyjnych
Młodzieżowego Domu Kultury nr 3, nieodpłatne publikowanie zdjęć na stronie
internetowej, prasie, mediach społecznościowych, a także emisję materiałów
audiowizualnych wynikających z organizacji pracy placówki, zgodnie z Ustawą
o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r. ( Dz.U. nr 133, poz. 833 z późn. zmianami)
O prawie wglądu do tych danych oraz możliwości ich zmiany zostałem/am pouczona.
Wyrażam zgodę na przejazd dziecka środkami transportu miejskiego w ramach zajęć
Akademii Przedszkolaka.
Oświadczam, że zapoznałam/em się i akceptuję Regulamin Akademii Przedszkolaka.

.....................................................................................
( podpis rodziców lub opiekunów )

Kryteria przyjęć do Akademii Przedszkolaka
w Młodzieżowym Domu Kultury nr 3 w Poznaniu

l.p.

Kryteria

Ilość punktów

1.

Wiek dziecka

2.

Brak przeciwwskazań zdrowotnych

3.

Wielodzietność w rodzinie

4.

Kontynuacja uczestnictwa

5.

Kolejność zapisu

6.

Samodzielność w czynnościach higienicznych
SUMA PUNKTÓW

Decyzją Komisji dziecko zostało przyjęte / nie przyjęte do Akademii
Przedszkolaka w MDK nr 3.

......................................................
Data
Podpisy Komisji:

