/Pieczątka jednostki/

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA

na dodatkowe zajęcia świetlicowe prowadzone przez Gminną Bibliotekę
w Świlczy z/s w Trzcianie
na rok szkolny 2016/2017

Kartę wypełnią rodzice lub prawni opiekunowie dziecka.

Proszę o przyjęcie na zajęcia dodatkowe ………………………………………………………….

Klasa ……………………..

/imię i nazwisko dziecka/

Data i miejsce urodzenia dziecka ………………………………………………………………..
Adres zamieszkania dziecka ………………………………………………….

Imiona rodziców / opiekunów prawnych/ ………………………………………………………

………………………………………………………

Telefon domowy ………………………………

Aktualne numery telefonów komórkowych do: 1. Matki ………………………………………
2. Ojca ………………………………………

W przypadku zmiany numerów telefonów rodzice /opiekunowie zobowiązani są
niezwłocznie powiadomić o zmianach.
Miejsce pracy matki: ……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………...
Czas pracy matki: ……………………………………………………………………………….
Miejsce pracy ojca: ……………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...
Czas pracy ojca: …………………………………………………………………………………

Dodatkowe informacje o dziecku / przeciwwskazania, choroby, przyjmowane leki itp. /
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
Oświadczam , iż przedłożone przez mnie w niniejszej karcie informacje są zgodne ze stanem faktycznym.

Podpis rodzica/ opiekuna …………………

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisana(y) ……………………………………………………………………………

Oświadczam, że dziecko będzie odbierane z miejsca prowadzenia zajęć dodatkowych
w godzinach od …………………...… do..........................................................
- przez rodziców lub

- następujące osoby:

1. ………………………………..
2. ……………………………….
3. ……………………………….
4. ……………………………….

- dziecko będzie wracało samodzielnie do domu o godz………………………………*
* niepotrzebne skreślić

…………….. dnia………………………………… …………………………………………..
/ podpis rodzica/ prawnego opiekuna /

W przypadku jakichkolwiek zmian w sposobie odbioru lub powrotu dziecka informacje w formie
pisemnej należy przekazać opiekunowi/instruktorowi.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz.
2135 ze zm.) wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Gminną Bibliotekę Publiczną
danych osobowych naszych i dziecka oraz osób upoważnionych do odbioru dziecka, w celach
związanych z przyjęciem i pobytem naszego dziecka na zajęciach dodatkowych.
Wyrażam zgodę na publikowanie na stronach www zdjęć naszego dziecka,
uroczystości, oraz innych zajęć, w których brało udział.

z konkursów,

Data…………………………………………………..
Podpis

rodziców/prawnych opiekunów /

Oświadczam, ze zapoznałem/am się z zasadami organizowania czasu wolnego w
formie zajęć dodatkowych prowadzonych przez Gminną Bibliotekę Publiczną
w Świlczy z siedzibą w Trzcianie.

