
……………………………………….
(pieczęć placówki)

KARTA UCZESTNIKA PROGRAMU 
„LATO W MIEŚCIE 2015”

Imię i nazwisko dziecka 

………………………………………………………………………………………….......................

Data urodzenia 

………………………………………………………………………………………………………...

Adres zamieszkania 

………………………………………………………………………………………..………………..

Telefony kontaktowe do rodziców/opiekunów 

…………………………………………………………………………………………………………

Nazwa i adres szkoły 

…………………………………………………………………………………………………………

Klasa ………………nr legitymacji szkolnej ……………………………………………………………

Informacja rodziców (opiekunów) o stanie zdrowia dziecka (np. na co dziecko jest uczulone, czy
choruje przewlekle na jakąś chorobę, czy przyjmuje leki i w jakich dawkach, czy nosi aparat 
ortodontyczny lub okulary itp.):
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Czy uczeń może uczestniczyć w zajęciach rekreacyjnych i nie ma przeciwwskazań lekarskich 
do ćwiczeń ruchowych?………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………………………
Powrót uczestnika zajęć do domu:

- uczeń samodzielnie wraca do domu tak/nie*,

- uczeń będzie odbierany przez:

1)……………………………………………………………
(proszę wpisać imię i nazwisko)

2)……………………………………………………………
(proszę wpisać imię i nazwisko)
OŚWIADCZAM,  ŻE PODAŁAM(EM) WSZYSTKIE ZNANE MI INFORMACJE O DZIECKU,  KTÓRE MOGĄ
POMÓC  W  ZAPEWNIENIU  WŁAŚCIWEJ  OPIEKI  NAD  NIM  W  PLACÓWCE  REALIZUJĄCEJ  PROGRAM
„ZIMA W MIEŚCIE”.

……………………….2015 r. ………. ………………………………………………
       (Data wypełnienia karty) (czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna dziecka)

* - niepotrzebne skreślić



Regulamin uczestnictwa w akcji „Lato w mieście 2015”

1. Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 1000-1700. 

2. Uczestnictwo dziecka w punkcie specjalistycznym uwarunkowane jest złożeniem 

      przez rodzica (prawnego opiekuna) karty uczestnika.

3. Każdy uczestnik zajęć jest  zobowiązany do:

- przynoszenia ważnej legitymacji szkolnej (w dniu zgłoszenia się na akcję),

- zmiany obuwia,

- przestrzegania regulaminu MDK oraz zasad zawartych w regulaminach poszczególnych

  pracowni.

4. Uczestnik sam dokonuje wyboru zajęć, w których chce uczestniczyć.

5. Nauczyciele  prowadzący  zajęcia  specjalistyczne  w  pracowniach  zmieniają  się  co  2-3

godziny (nie ma nauczyciela-opiekuna grupy).

6. Placówka nie zapewnia żadnych posiłków.

Oświadczam, że zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. Nr 1001, poz.  926 ze zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie naszych danych osobowych przez

MDK „Bielany” w związku z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych placówki.

………. ………………………………………………
                                                             (czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna dziecka)

Warszawa,…………….2015 r.

Oświadczenie

Oświadczam, że moje dziecko…………………………………………………………………
(imię i nazwisko ucznia)

jest ubezpieczone od NNW na okres realizacji programu „Lato w mieście” tj. 29.06.2015 r. 
do 17.07.2015 r.

 ……………………………………

(podpis rodzica/opiekuna prawnego)
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