DEKLARACJA UCZESTNICTWA I DAROWIZNY
MDK NR 3

Forma zajęć stałych ( koło, grupa, zespół):
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Imię i nazwisko nauczyciela:
.......................................................................................................................................................

DANE OSOBOWE UCZESTNIKA ZAJĘĆ
Imię i nazwisko .........................................................................................................................
Wiek .................................................................
PESEL ..............................................................
Adres zamieszkania ...................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Tel. rodziców ...............................................................................................................................
Tel. kontaktowy ..........................................................................................................................

OŚWIADCZENIE RODZICÓW
Deklaruję regularne wnoszenie comiesięcznej darowizny w kwocie ............................................
na potrzeby związane ze statutową działalnością MDK nr3 z tytułu uczestnictwa mojego dziecka w zajęciach stałych. Wyrażam zgodę na przeznaczenie zebranych środków na potrzeby koła,
zespołu, do którego uczęszcza moje dziecko oraz inne cele określone w statucie MDK nr3, co
przyczyni się do lepszego funkcjonowania placówki.
Wyrażam zgodę na:
 przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia w celach ewidencyjnych oraz na bezpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka w celach związanych z
realizacją statutową placówki i promocją, również nieletnich;
 fotografowanie, filmowanie mojego dziecka oraz umieszczanie jego prac w celach związanych z realizacją wystaw i promocją MDK nr3 (dotyczy uczestników nieletnich ).

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO AKADEMII PRZEDSZKOLAKA
W MŁODZIEŻOWYM DOMU KULTURY NR 3
NA ROK SZKOLNY .................................................

Dane dziecka
Imię i nazwisko

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

Nr PESEL

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

Data urodzenia

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

Adres zamieszkania .................................................................................................................
.................................................................................................................

Dane Rodziców / opiekunów prawnych dziecka
Dane matki :

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

................................................................
Adres zamieszkania

................................................................
Telefon kontaktowy

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

Dane ojca :

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

.................................................................
Adres zamieszkania

.................................................................
Telefon kontaktowy

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

Stan zdrowia dziecka :
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Samodzielność dziecka w czynnościach samoobsługowych ( higienicznych )
( wpisać tak lub nie ): ..............................................................................................................
Osoby upoważnione do odbioru dziecka poza rodzicami ( imię , nazwisko, nr dowodu osobistego ) : ........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Oświadczam, że zapoznałam/em się i akceptuję Regulamin Akademii Przedszkolaka.

..............................................................................
( data i podpis rodzica lub opiekuna )

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

Ilość punktów

l.p.

Kryteria

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wiek dziecka
Brak przeciwwskazań zdrowotnych
Wielodzietność w rodzinie
Kontynuacja uczestnictwa
Kolejność zapisu
Samodzielność w czynnościach higienicznych
SUMA PUNKTÓW

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

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

