DEKLARACJA UCZESTNICTWA
W ZAJĘCIACH STAŁYCH
prowadzonych w Młodzieżowym Domu Kultury
Fort 49 „Krzesławice” w Krakowie w roku szkolnym 2020/2021
UWAGA! Wniosek o przyjęcie kandydata niepełnoletniego składa jeden z jego rodziców lub opiekunów prawnych.

WYBRANE FORMY ZAJĘĆ

NAUCZYCIEL PROWADZĄCY ZAJĘCIA

1.
2.
3.
4.
DANE OSOBOWE KANDYDATA
Imię
Nazwisko
Data urodzenia / Miejsce urodzenia
Nazwa szkoły / przedszkola
Numer PESEL
(w przypadku obcokrajowców: seria i numer paszportu)

Numer telefonu kandydata pełnoletniego
(o ile posiada)

Adres e-mail kandydata pełnoletniego
(o ile posiada)

Adres zamieszkania kandydata
Kod pocztowy
Ulica/osiedle

Miejscowość
Nr domu /
Nr mieszkania

Dane matki / opiekunki prawnej kandydata
Imiona

Nazwisko

Telefon

e-mail

(o ile posiada)

(o ile posiada)

Dane ojca / opiekunka prawnego kandydata
Imiona

Nazwisko

Telefon

e-mail

(o ile posiada)

(o ile posiada)

Adres zamieszkania rodziców lub opiekunów prawnych kandydata
/jeśli jest inny niż adres zamieszkania kandydata/

Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica/osiedle

Nr domu /
Nr mieszkania

OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY
Treść oświadczenia

Czytelny podpis wnioskodawcy

Oświadczam, że posiadam świadomość ryzyka zakażenia
COVID-19 podczas zajęć w MDK Fort 49 „Krzesławice”
 W okresie 14 dni poprzedzających złożenie deklaracji Kandydat
jest zdrowy i nie posiada objawów COVID-19.
 Kandydat nie przebywa na kwarantannie, jak również nikt
z jego rodziny.
 Kandydat nie miał kontaktu z osobą zakażoną COVID-19.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Młodzieżowego Domu
Kultury Fort 49 „Krzesławice” w Krakowie.

Zgodnie z
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/2017 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE.
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że:
1. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku i
jego załącznikach jest Młodzieżowy Dom Kultury Fort 49
„Krzesławice” w Krakowie;
2. Dane osobowe będą przetwarzane w związku z rekrutacją i
udziałem w zajęciach prowadzonych w Młodzieżowym Domu
Kultury Fort 49 „Krzesławice” w Krakowie;
3. Przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich
poprawiania;
4. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie
wymaganym ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,
art. 150 i 151.

W przypadku przyjęcia kandydata na zajęcia, wyrażam zgodę na jego
samodzielny powrót do domu po zakończeniu zajęć w Młodzieżowym
Domu Kultury Fort 49 „Krzesławice” w Krakowie.

Kraków, dnia ………………………

Data złożenia wniosku w sekretariacie MDK (wpisuje pracownik sekretariatu): …………………...............………………

