
  
 LATO  W  M I E Ś C I E  2017
Olszanica, ul. Kosmowskiej 12

Termin: 26.06 – 21.07. 2017  w godzinach: 8.30 – 16.00

Pełny koszt turnusu: 170,00 zł  (każdy tydzień z wyżywieniem)

Wiek uczestnika: 7-12 lat

Zgłoszenia: na załączonym druku wraz z wpłatą gwarancyjną /w przypadku

rezygnacji kwota nie podlega zwrotowi/ w kwocie 50,00 zł na 

konto /obowiązek dostarczenia potwierdzenia wpłaty w terminie

3 dni/

Dopłata do całości: w kwocie 120,00 zł /najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem 

turnusu/ na konto 

Numer konta                    Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza”

           86 1020 2906 0000 1302 0356 7609                                     

Kierownik:  Marta Wojaczyńska - I tydzień   26-30.06.2017

                                   Radosław Łączyński - II tydzień     03-07.07.2017

           Marta Wojaczyńska - III tydzień   10-14.07.2017

          Aleksandra Staszewska - IVtydzień     17-21.07.2017

         



Imię i nazwisko dziecka ….……................................................................................................

Adres………………………………………………...

telefon ….……….......................................................

Numer PESEL …….........................................   Data urodzenia .............................................
                

KARTA   ZGŁOSZENIA MDK „DH”

Zgłaszam  udział  mojego  dziecka  w  zajęciach  „Lato  w  Mieście  2017”

w

dniach ..........................................................................................................................20

17 r. Równocześnie zobowiązuję się przestrzegać wszystkich terminów i ustaleń

organizatora.

Kraków, dnia ................................  ............................................
                                      podpis rodzica /opiekuna  prawnego



O Ś W I A D C Z E N I E *

□  Wyrażam zgodę na czynny udział mojego dziecka w realizacji programu
„Lato w mieście 2017”, który proponuje zajęcia na terenie budynku przy
ul.  Reymonta  18,  wyjścia  obejmujące  obszar  miasta  Krakowa  oraz
wycieczki poza Kraków

□  Oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku
mojego  dziecka  na  potrzeby  związane  z  działalnością  oraz  promocją
Młodzieżowego  Domu  Kultury  „Dom  Harcerza”  ul.  Reymonta  18
w Krakowie  (  kronika,  dokumentacja  fotograficzna,  strona  internetowa
placówki, wystawy pokonkursowe, wyniki zawodów itp.)

□  Wyrażam zgodę na przetwarzanie  moich danych osobowych  zawartych
w karcie zapisu dla potrzeb niezbędnych do realizacji zadań statutowych
MDK

  ............................................
               podpis rodzica /opiekuna prawnego/

 *zaznaczyć odpowiednie



*
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