
DEKLARACJA UDZIAŁU W ZAJĘCIACH 

W MŁODZIEŻOWYM DOMU KULTURY  IM. MIECZYSŁAWA KOZARA - SŁOBÓDZKIEGO  W ŚWIDNICY     
 
I. DANE DOTYCZĄCE ZAJĘĆ 
ROK SZKOLNY      

                                                               / 
PROCES REKRUTACJI:; 
PODPIS NAUCZYCIELA PO KONSULTACJI Z RODZICEM LUB OPIEKUNEM 

NAUCZYCIEL 
 
 
PRACOWNIA 
 
 

DATA WPŁYNIĘCIA 

KOŁO 
 
 

UWAGI 

II. DANE UCZESTNIKA 
IMIĘ 
 

NAZWISKO 
 

DATA URODZENIA 
 
 

ADRES PRZEDSZKOLE/SZKOŁA/KLASA 
 
 

III. DANE OSOBOWE RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW 
IMIĘ 
 
 

NAZWISKO TELEFON E-MAIL 

IMIĘ  
 
 

NAZWISKO TELEFON E-MAIL 

IV. SAMODZIELNY POWRÓT DO DOMU         V. INNE OSOBY UPOWAŻNIONE DO ODBIORU UCZESTNIKA Z ZAJĘĆ 
ZGODA NA SAMODZIELNY POWRÓT 
NIEPEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA Z ZAJĘĆ W MDK 
DO DOMU 

            TAK                  NIE 
                       (PODKREŚLIĆ WŁAŚCIWE) 
              DATA I  PODPIS RODZICA LUB OPIEKUNA 
 
…………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 

 

 
VI. PROGRAM PROFILAKTYCZNY „BEZPIECZNY POWRÓT DO DOMU” 
1. Rodzic lub opiekun zobowiązany jest sprawdzić bezpośrednio przed zajęciami, czy odbywają się one w danym dniu. 
Powinien oddać dziecko pod opiekę nauczyciela prowadzącego zajęcia. Nauczyciel sprawuje opiekę nad dzieckiem od 
rozpoczęcia do zakończenia zajęć.  
2. Rodzic lub opiekun zobowiązany jest do punktualnego odbioru dziecka po zajęciach. W przypadkach sytuacji losowych 
powinien skontaktować się z nauczycielem.  
3. W przypadku wyrażania przez rodzica lub opiekuna zgody na samodzielny powrót dziecka do domu nauczyciel nie ponosi 
odpowiedzialności za dziecko po wyjściu z zajęć. 
 
DATA I PODPIS RODZICA LUB OPIEKUNA …………………………………………………………………………………………… 
VII. INNE POSTANOWIENIA 
1. Mając na uwadze specjalne potrzeby edukacyjne uczestników zajęć prosimy o podanie szczególnych informacji o dziecku 
nauczycielowi w celu dostosowania procesu dydaktycznego do ich możliwości psychofizycznych oraz tempa uczenia się.  
2. Uczestnicy zajęć w MDK nie są dodatkowo ubezpieczeni w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków. Taką ochronę 
mają zazwyczaj uczniowie szkół z tytułu zawartego ubezpieczenia na cały rok szkolny. 
VIII. DEKLARACJE  
* Akceptuję prowadzone przez MDK działania w zakresie bezpiecznych zachowań dzieci i młodzieży, m. in. program 
profilaktyczny „Bezpieczny powrót do domu” oraz inne powyższe postanowienia.  
* Znam i akceptuję Regulamin naboru do MDK Świdnica.  
* Wyrażam zgodę na wykorzystywanie wytworów lub osiągnięć działalności artystycznej dziecka dla potrzeb organizacji i 
promocji konkursów, przeglądów, turniejów itp.  
* Wyrażam zgodę na nieodpłatne nagrywanie i fotografowanie oraz ewentualne publikacje nagrań i zdjęć prezentujących 
dziecko lub jego prace przez organizatora imprez w placówce i poza placówką.  
 
DATA I PODPIS RODZICA LUB OPIEKUNA ……………………………………………………………………………………………… 
* Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
moich i  mojego dziecka do celów  wynikających ze statutu MDK w Świdnicy. 
 
DATA I PODPIS RODZICA LUB OPIEKUNA ……………………………………………………………………………………………… 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie wizerunku mojego dziecka oraz zamieszczanie wizerunku mojego dziecka w materiałach 
informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością MDK. 
 
DATA I PODPIS RODZICA LUB OPIEKUNA ……………………………………………………………………………………………… 

• OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 
Zgodnie z art. 24. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, informujemy, że:  

1) Administratorem danych jest Młodzieżowy Dom Kultury im. Mieczysława Kozara – Słobódzkiego w Świdnicy, ul. 
Nauczycielska 2, 58 - 100 Świdnica, REGON 000690861, 

2) celem zbierania danych jest wykonywanie statutu MDK w Świdnicy, dane mogą być udostępniane innym podmiotom 
na podstawie przepisów prawa, 

3) osoby mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo  do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, 

4) Dane podawane są dobrowolnie, 
 
 


