
Załącznik Nr 2 
 

 
KARTA ZGŁOSZENIA NA ZAJĘCIA MDK 

 

w roku szkolnym 2018 / 2019 
(PROSIMY O CZYTELNE WYPEŁNIENIE DANYCH) 

 

KOŁO:.......................................................................................................................................... 
(wpisać nazwę koła oraz grupę zajęciową/kategorię wiekową) 

 

…................................................................................................................................................... 
                           (Nazwisko kandydata)                                (Imię kandydata) 
 

…................................................................................................................................................... 
  (Data i miejsce urodzenia)            (Numer PESEL, a w przypadku braku- seria i nr paszportu 

                                                           lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość) 

 

…................................................................................................................................................... 
(Imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów*, a w przypadku kandydata pełnoletniego- imiona 

rodziców) 

 

…................................................................................................................................................... 
Adres zamieszkania rodziców i kandydata/w przypadku kandydata pełnoletniego, 

adres miejsca zamieszkania kandydata* 

   (Miejscowość)                              (Kod pocztowy)                        (Ulica) (Nr domu/mieszkania) 

 

…................................................................................................................................................... 
(adres e-mail, numer telefonu rodziców kandydata/w przypadku kandydata pełnoletniego, adres email, 

numer telefonu kandydata*) 

 

…................................................................................................................................................... 
(Nazwa szkoły/przedszkola, gdzie uczęszcza kandydat) (Klasa/grupa, w szkole/przedszkolu                                                                                   

do której uczęszcza kandydat) 

 

 
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w zajęciach w/w koła zarówno  w MDK jak i w terenie. 

 

…...................................................................................................................................................
Podpis rodzica/prawnego opiekuna /w przypadku kandydata pełnoletniego, podpis kandydata* 

 

Oświadczam, że dziecko nie ma przeciwwskazań lekarskich do udziału w zajęciach, jednocześnie 

informuję, że dziecko: 

nie choruje/choruje* na przewlekłe choroby........................................................................... 
 

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

jest uczulone............................................................................................................................ 
 

na stale przyjmuje leki …............................................................................................................. 

 

…………………………………………………………………………………………………... 
(Podpis rodzica/prawnego opiekuna /w przypadku kandydata pełnoletniego, podpis kandydata*) 

 

Strona - 1 

 



Pouczenie 
 

1. Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane 

wyłącznie dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie 

Ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 

(Dz. U. Z 2014r. Poz.7) Art.153.ust.5 . ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo Oświatowe (Dz. U z 

2017r. Poz.59 z późn. zm.) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 

265, poz.2572 z późn.zm.) oraz podejmowanymi przez placówkę działaniami dydaktycznymi, 

wychowawczymi, opiekuńczymi na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej) z dnia 

11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych 

ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-

wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno- 

wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania 

nauki poza miejscem stałego zamieszkania 

2. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku jest 

dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Chełmie. 
 

Oświadczenie wnioskodawcy 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej Karcie Zgłoszenia na 

zajęcia Młodzieżowego Domu Kultury w Chełmie i w załącznikach do Karty, mojej córki/syna 
 

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

(imię i nazwisko) 

dla potrzeb związanych: 
  

 z postępowaniem rekrutacyjnym 

 z podejmowanymi przez placówkę działaniami dydaktycznymi, wychowawczymi,   

opiekuńczymi i promocyjnymi 
 

zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE)2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. 

Znam swoje prawo do kontroli przetwarzania podanych danych osobowych. 
 

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

(Podpis rodzica/prawnego opiekuna /w przypadku kandydata pełnoletniego, podpis kandydata*) 
 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku  
 

mojej córki/syna………………………………………………………………………….. ……………. 

(imię i nazwisko) 
 

dla potrzeb związanych z podejmowanymi przez placówkę działaniami promocyjnymi w: 

a) mediach elektronicznych, w szczególności na stronach internetowych; 

b) prasie i telewizji 

c) broszurach, ulotkach, gazetkach itp.; 
 

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

(Podpis rodzica/prawnego opiekuna /w przypadku kandydata pełnoletniego, podpis kandydata*) 
 

Powrót syna/córki po zajęciach 

 syn/córka wraca samodzielnie do domu samodzielnie bez opieki nauczyciela 

 syn/córka odbierany/odbierana jest przez rodzica w przypadku innej osoby proszę podać imię i 

nazwisko ewentualnie stopień pokrewieństwa: 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

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

(Podpis rodzica/prawnego opiekuna /w przypadku kandydata pełnoletniego, podpis kandydata*) 

 

Chełm, dnia.......................................................... 

_______________________ 
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