
 Karta zgłoszenia  dziecka do 
             KLUBU MALUCHA

 „BŁĘKITNA LAGUNA”
 ul. Rynek 23B, 32-540 Trzebinia
www.przedszkole.trzebinia.com

e-mail:rekrutacja@przedszkole.trzebinia.com
          Trzebinia …......................

Proszę o przyjęcie do Klubu Malucha BŁĘKITNA LAGUNA

mojego dziecka:

Imię i nazwisko dziecka: ….......................................................... PESEL: ….......................................................

Data i miejsce urodzenia: …...................................................................................................................................

Adres zameldowania dziecka: …............................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

Adres zamieszkania dziecka: ….............................................................................................................................

Telefon domowy:…....................................tel. Komórkowy:.................................................................................

Adres e-mail:...........................................................................................................................................................

Data przyjęcia do Klubu Malucha: …...................................

Rodzice (opiekunowie):

Matka Imię i nazwisko:

PESEL:

Adres:

Miejsce pracy:

Telefon kontaktowy:                                                        

Ojciec Imię i nazwisko:

PESEL:

Adres:

Miejsce pracy:

Telefon kontaktowy:                                                          

Wszystkie dane dotyczące miejsca zamieszkania,  pracy i  telefony rodziców zbierane są w celu uzyskania szybkiego kontaktu z
rodzicami  w  sytuacjach  tego  wymagających.  Wyrażam zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych,  zgodnie  z  Ustawą z  dnia
29.08.1997r (Dz.U. Z 2002r nr 101, poz.926, ze zm.)

ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO:

 Podania do wiadomości Organu Prowadzącego jakichkolwiek zmian w podanych wyżej informacjach.
 Regularnego uiszczania opłaty z tytułu korzystania z Klubu Malucha  do 10-tego każdego miesiąca

oraz do pokrywania kosztów wyżywienia zgodnie z aktualną stawką dzienną.
 W przypadku choroby dziecka powiadomić Klub Malucha telefonicznie lub osobiście do godz.8:00, w

innym przypadku stawka żywieniowa nie będzie zwracana.

http://www.przedszkole.trzebinia.com/


OŚWIADCZENIE:

1. Oświadczam, że przedłożone w niniejszej karcie informacje są zgodne ze stanem faktycznym. 
2. Zatajenie   faktycznej   niepełnosprawności   dziecka   lub   zaburzeń   emocjonalno  -  społecznych  

spowoduje skreślenie z listy dzieci uczęszczających do Klubu Malucha.
3. Oświadczam, że zapoznałam/em się z zasadami działania  Klubu Malucha  i zobowiązuję się do ich
      przestrzegania.
4. Wyrażam  zgodę  na   zbieranie,  przetwarzanie   i   wykorzystywanie  danych  osobowych    w  celach
      związanych   z  przyjęciem i pobytem w  Klubie Malucha BŁĘKITNA LAGUNA mojego dziecka,
      danych  osobowych  rodziców i dziecka  oraz  upoważnionych  do odbioru dziecka osób,   zgodnie  z
      ustawą z  dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
5. Wyrażam  zgodę  na  umieszczanie  zdjęć  mojego  dziecka  na  stronie  internetowej
www.przedszkole.trzebinia.com  i fanpage.

……………….....                                 ……………………………………
    (data)               (Podpis Rodzica/Opiekuna)

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA
 Z KLUBU MALUCHA „BŁĘKITNA LAGUNA”

Upoważniam:

1.................................................................................dow.osobisty nr.....................................................................
                                            (imię i nazwisko)

2.................................................................................dow.osobisty nr.....................................................................
            (imię i nazwisko)

3.................................................................................dow.osobisty nr.....................................................................
           (imię i nazwisko)

4.................................................................................dow.osobisty nr.....................................................................
            (imię i nazwisko)

do odbioru mojego dziecka ........................................................................... w okresie.........................................
                                                           ( imię i nazwisko dziecka)

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

  .............................           ..............................................................
           (data)                                                                         (czytelny podpis rodzica lub opiekuna)

http://www.przedszkole.trzebinia.com/

