
 
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 
 
 

DATA WPŁYNIĘCIA 

PRACOWNIA 
 
 

KOŁO 
 
 

UWAGI 

II. DANE UCZESTNIKA 
IMIĘ 
 

NAZWISKO 
 

ROK URODZENIA 
 
 

MIEJSCOWOŚĆ ZAMIESZKANIA PRZEDSZKOLE/SZKOŁA 
 
 

III. DANE OSOBOWE RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW PRAWNYCH 
IMIĘ 
 
 

NAZWISKO TELEFON 

IMIĘ  
 
 

NAZWISKO TELEFON 

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 
(ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWE) 

 
 
 
 
 
 

              DATA I  PODPIS RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO 
 
 
………………………………………………………………………………
. 

 
VI. PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY „Z KULTURĄ PRZEZ ŚWIAT” 

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. Młodzieżowy Dom Kultury nie ubezpiecza uczestników zajęć w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków.  
VIII. DEKLARACJE  

* Znam i akceptuję postanowienia regulaminów  MDK: „Regulamin uczestnika zajęć MDK”, „Regulamin naboru do MDK”, 
„Regulamin odznaki SUPER MŁODZIK”  i regulaminy wewnętrzne pracowni. 
* Wyrażam zgodę na wykorzystywanie wytworów lub osiągnięć działalności artystycznej dziecka dla potrzeb promocji i 
organizacji  konkursów, przeglądów, turniejów itp.  w ramach działalności MDK. 
* Wyrażam zgodę na nieodpłatne nagrywanie i fotografowanie oraz ewentualne publikacje nagrań i zdjęć prezentujących  jego 
prace przez organizatora imprez w placówce i poza placówką oraz przez media lokalne. 
 

DATA I PODPIS RODZICA LUB OPIEKUNA …………………………………………………………………………… 

* Zgodnie z art. 6  ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich oraz mojego dziecka niezbędnych do czynnego udziału w 
zajęciach  oraz imprezach organizowanych przez MDK w Świdnicy, wynikających ze statutu placówki oświatowej. 

DATA I PODPIS RODZICA LUB OPIEKUNA …………………………………………………………………………… 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie wizerunku mojego dziecka oraz zamieszczanie wizerunku mojego dziecka oraz rodziców 
dziecka w materiałach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością MDK (strona internetowa, media 
społecznościowe, prasa, telewizja, radio ) 
 

DATA I PODPIS RODZICA LUB OPIEKUNA …………………………………………………………………………… 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO),  informuję się, iż administratorem 
Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych uczestników MDK jest Młodzieżowy Dom Kultury w Świdnicy przy ul. Nauczycielskiej 2. Inspektor Ochrony 
Danych dostępny jest pod adresem iod@mdk.swidnica.pl. Ww. dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań określonych w statucie MDK w Świdnicy. Dane 
udostępniane będą uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa. Posiada  Pan/Pani prawo do żądania od MDK dostępu do treści swoich danych 
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz uzyskania kopii danych; ponadto ma Pan/Pani 
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
Zebrane dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego. Przechowywane będą zgodnie z przepisami prawa. 
 

* Znam i akceptuję pełną Klauzurę Informacyjną zamieszczoną na stronie https://mdk.swidnica.pl/klauzura-informacyjna/ 
 

DATA I PODPIS RODZICA LUB OPIEKUNA …………………………………………………………………………… 
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