
                                    DEKLARACJA        KONTYNUACJI        
uczestnictwa w      zajęciach stałych  w Młodzieżowym  Domu Kultury  „Dom Harcerza”    

   w Krakowie ul. Reymonta 18    
   w roku szkolnym 2020/2021  

Kartę należy złożyć mailowo do nauczyciela prowadzącego zajęcia 
w MDK „Dom Harcerza”, Kraków, ul. Reymonta 18

(można zeskanować wraz z oryginalnymi podpisami lub wysłać w dokumencie wpisując
 w miejsce „podpis” imię i nazwisko)

Deklaruję, że 
(imię nazwisko uczestnika)

będzie nadal uczestnikiem zajęć 

                                            (nazwa formy zajęć,  nazwisko nauczyciela) 

1. Data i miejsce urodzenia  kandydata   

PESEL

2. W przypadku braku numeru PESEL - numer paszportu lub innego dokumentu 
potwierdzającego  tożsamość 

3. Imiona i nazwiska rodziców kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego –   
imiona rodziców 

4. Adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata, a w przypadku kandydata        
pełnoletniego – adres miejsca zamieszkania kandydata 

Kod 
pocztowy -

5. Adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata,                               
a w przypadku   kandydata pełnoletniego – adres poczty elektronicznej

         i numer telefonu kandydata, o ile je posiadają;

NAZWA SZKOŁY/PRZEDSZKOLA, KLASA

Informacje, które rodzic (opiekun prawny) uważa za istotne dla zapewnienia dziecku 
podczas pobytu w MDK właściwej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych 
dotyczące :

 stanu zdrowia

 diety



 rozwoju psychofizycznego

 administratorem danych jest dyrektor placówki – MDK „Dom Harcerza”, ul. Reymonta 18
Kraków
  niniejsze dane zbierane są w celu sprawnego przeprowadzenia procedury rekrutacji do
Młodzieżowego  Domu  Kultury  „Dom  Harcerza”  oraz  w  przypadku  pozytywnego  wyniku
rekrutacji w celu sprawnego realizowania zadań placówki;
  przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych osobowych, ich poprawiania oraz
usuwania -  za pośrednictwem MDK „Dom Harcerza”.

Poza godzinami zajęć swojej grupy dzieci przebywają na terenie MDK  „DH”
na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych

                                                                                              Podpis rodziców(opiekunów)

REGULAMIN UCZESTNIKA 
MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY „DOM HARCERZA”

Uczestnik Młodzieżowego Domu Kultury „Dom Harcerza” w Krakowie zobowiązany jest:

1. Przychodzić na zajęcia regularnie i punktualnie, nieobecność każdorazowo usprawiedliwiać.

2. Odnosić się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników.

3. W czasie zajęć nie przeszkadzać innym i jak najwięcej z tych zajęć samemu korzystać.

4. Dbać o czystość osobistą, o czystość i porządek w pracowni i całym budynku.

5. Szanować i chronić narzędzia, materiały i urządzenia. Szanować rzeczy własne i kolegów/koleżanek.

6. Dbać o honor placówki. Uczestniczyć w prezentacji osiągnięć swoich i pracowni (klubu, sekcji).

Zapoznałem się z regulaminem MDK „DH”

                                                

                                                                                                      Podpis uczestnika
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