Ferie w MDK w Trzciance
TURNUS…..
KARTA UCZESTNIKA
Dane uczestnika:
imię …........................................................................... nazwisko………………............................................................................................
data i miejsce urodzenia................................................................. wiek.....................................................................................
PESEL:

imiona rodziców .....................................................................................................................................................................................
adres domowy ........................................................................................................................................................................................
kontakt telefoniczny .............................................................................................................................................................................
adres e-mail ........................................………………………………………………………………..……………………………………………………………………………..
*OŚWIADCZENIE: dziecko jest ubezpieczone (niepotrzebne skreślić) TAK / NIE
data…………………………………………………………
podpis………………………………………………
*ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU NA POTRZEBY MŁODZIEŻOWEGO DOMU
KULTURY w Trzciance
Dotyczą uczestnika ………………………………………………………………………………………………………………………………………….( Imię i nazwisko)
Oświadczam, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926,
z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych dziecka i rodziców / opiekunów prawnych przez Młodzieżowy Dom Kultury w
Trzciance w związku z realizacją zadań statutowych placówki - celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz
prowadzenia dokumentacji
data…………………………………………………………

podpis……………………………………………..

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka przez Młodzieżowy Dom Kultury w Trzciance do promowania działań
związanych z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych poprzez upowszechnianie zdjęć oraz materiałów
filmowych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz.631, z późn. zm.).

data…………………………………………………………

podpis………………………………………………

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka we wszystkich formach zajęć i wycieczkach w ramach akcji „Ferie w MDK w Trzciance”
oraz zobowiązuję się do uiszczenia opłaty w kwocie 140 zł za turnus, którą należy dokonać przelewem na konto: Rada Rodziców przy
Młodzieżowym Domu Kultury w Trzciance, ul. Sikorskiego 26, 64-980 Trzcianka 48 8951 0009 5500 1225 2000 0020 z dopiskiem
WPŁATA NA AKCJĘ „Ferie w MDK w Trzciance” podać turnus wraz z imieniem i nazwiskiem uczestnika. Potwierdzenie przelewu lub
dowód wpłaty prosimy przedstawić osobiście w sekretariacie MDK.
data…………………………………………………………

podpis………………………………………………

Młodzieżowy Dom Kultury w Trzciance, ul. Sikorskiego 26, 64-980 Trzcianka, Tel. 672163497, 696465649
mdksek@trzcianka.com.pl, www.mdktrzcianka.pl • facebook.com/mdktrzcianka

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o odbiorze/powrocie dziecka z półkolonii
organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury w Trzciance
Imię i nazwisko dziecka: ..................................................................................................
Oświadczamy, iż*:
 dziecko będzie wracać samodzielnie
 będziemy osobiście odbierać własne dziecko i zapoznaliśmy się z „Regulaminem półkolonii”
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko matki nr dowodu osobistego
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko ojca nr dowodu osobistego
Jednocześnie upoważniamy do odbioru dziecka następujące osoby:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko nr telefonu nr dowodu osobistego
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko nr telefonu nr dowodu osobistego
Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego dziecka od momentu
jego odbioru przez wskazaną powyżej osobę. ...............................................................

Data i podpis rodzica/opiekuna

*we właściwym miejscu wstawić X

