WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA
NA ZAJĘCIA W MŁODZIEŻOWYM DOMU KULTURY (MDK) W ELBLĄGU
ROK SZKOLNY 2019/2020
UWAGA! Wniosek o przyjęcie kandydata niepełnoletniego składa jeden z jego rodziców lub opiekunów prawnych.

WYBRANE ZAJĘCIA – JEDNO ZGŁOSZENIE ODPOWIADA JEDNEJ PRACOWNI
(proszę wpisać nazwę pracowni i nazwisko instruktora)

Nazwa Pracowni

Podkreśl właściwe

Nazwisko Instruktora



KONTYNUACJA
PIERWSZE ZGŁOSZENIE

DANE DZIECKA

Lp.
1.

Nazwisko

2.

Imię

3.

Wiek dziecka / data
urodzenia

4.

Adres zamieszkania

DANE RODZICÓW / OPIEKUNÓW – MATKA
5.

Nazwisko

6.

Imię

7.

Telefon kontaktowy

8.

Adres e-mail

9.

Adres zamieszkania

DANE RODZICÓW / OPIEKUNÓW - OJCIEC
10.

Nazwisko

11.

Imię

12.

Telefon kontaktowy

13.

Adres e-mail

14.

Adres zamieszkania
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OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY
Treść oświadczenia

Czytelny podpis wnioskodawcy

Świadoma/-y odpowiedzialności karnej w przypadku podania
nieprawdziwych danych, oświadczam, że dane zawarte we
wniosku i jego załącznikach są zgodne z prawdą.
Oświadczam, że stan zdrowia kandydata pozwala na jego
udział w zajęciach.

Oświadczam, że kandydat jest ubezpieczony od NW.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem
Młodzieżowego Domu Kultury w Elblągu
Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r.
poz. 2135 ze zmianami):
wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
zawartych we wniosku i jego załącznikach;
wyrażam zgodę na publikację imienia i nazwiska kandydata
na liście osób przyjętych i nieprzyjętych na zajęcia.
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że:

Czytelny podpis wnioskodawcy

1. administratorem danych osobowych zawartych we wniosku
i jego załącznikach jest Młodzieżowy Dom Kultury w Elblągu
2. dane osobowe będą przetwarzane w związku z rekrutacją i
udziałem w zajęciach prowadzonych w Młodzieżowym Domu
Kultury w Elblągu
3. przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich
poprawiania;
Zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90
poz. 631 ze zmianami) w przypadku przyjęcia kandydata na
zajęcia, wyrażam dobrowolną zgodę na publikację jego
wizerunku oraz imienia i nazwiska na stronie internetowej,
Facebook Młodzieżowego Domu Kultury w Elblągu oraz w
materiałach promocyjnych placówki.
W przypadku przyjęcia kandydata na zajęcia, wyrażam zgodę
na jego samodzielny powrót do domu po zakończeniu zajęć w
Młodzieżowym Domu Kultury w Elblągu (dotyczy wyłącznie
kandydata niepełnoletniego).
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursach,
turniejach, przeglądach.
Wyrażam zgodę na wyjścia na terenie Elbląga w ramach
zajęć dydaktycznych po uprzednim poinformowaniu mnie
przez nauczyciela.

Elbląg, dnia .......................................................

Data złożenia wniosku w sekretariacie MDK (wpisuje pracownik sekretariatu):……………………………………………………………………….

UWAGA! Wypełniony wniosek należy złożyć w sekretariacie MDK w Elblągu lub pobrać ze strony MDK online
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