
                                                                                                     Racibórz, ................................ 

 

Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu  

wniosek o przyjęcie na zajęcia / woli kontynuacji * w roku szkolnym ........... / ............. 

dla celów ewidencji 

 

Imię i nazwisko kandydata/uczestnika .......................................................................... 

Wiek:  ................................................  Klasa: .................................................................. 

Data urodzenia:  ................................. Miejsce urodzenia: ........................................... 

Miejsca zamieszkania: …………………………………………………………………………………………….... 

Dane rodziców/opiekunów prawnych: ......................................................................... 

.................................................................................................................................. 
(imiona, nazwiska, nr telefonu kontaktowego, adres e-mail) 

Telefon kandydata pełnoletniego: ................................................................................. 

Forma zajęć / nazwa grupy: ............................................................................................ 
 

 

 

 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Wyrażam zgodę na 

przetwarzanie powyższych danych osobowych w celach rekrutacyjnych, zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z 2018 r. 

poz. 138, 723.) informujemy, że administratorem podanych danych osobowych jest Młodzieżowy Dom 

Kultury w Raciborzu, ul. Stalmacha 12, 47 -400 Racibórz. Dane osobowe wymagane  w procesie przyjęcia na 

zajęcia nie będą udostępniane innym odbiorcom. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych 

osobowych oraz prawo do ich poprawiania. Zakres przetwarzanych danych osobowych określa ustawa z dnia 

14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59). 

 

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

                                        Podpis rodzica /opiekuna prawnego lub pełnoletniego uczestnika 

 

 

O Ś W I A DC Z E N I E  

 
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego 

dziecka córki/syna*: ………………………………………………….. 

a) Nazwiska i imiona Rodziców (prawnych opiekunów) 

……………………………………………………………………. 

 

 

2. Wyrażam / nie wyrażam zgody* na publikowanie zdjęć  

z wizerunkiem mojego dziecka na stronie www.mdk-raciborz.pl  

3. Wyrażam / nie wyrażam zgody* na publikowanie zdjęć  

z wizerunkiem mojego dziecka na portalu społecznościowym  

Facebook – strona administrowana przez Młodzieżowy Dom Kultury 

w Raciborzu. 

Pkt. 1 niniejszego oświadczenia zastosowany będzie dla celów 

rekrutacyjnych, ewidencyjnych i promocyjnych Młodzieżowego 

Domu Kultury w Raciborzu. 

                                                                                                       

..…………………………   

  (podpis rodziców / prawnych opiekunów) 

 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 



 

 

OŚWIADCZENIE 

dla rodziców dzieci do lat 5 

 

 

Jako rodzic / opiekun prawny dziecka do lat 5, zobowiązuje się do przebywania 

na terenie Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu podczas trwania zajęć 

koła MALUSZKI oraz interwencji w razie potrzeby (np. czynności 

higienicznych, zdrowotnych itp.) 

 

 Nauczyciele prowadzący zajęcia w kole:  

Agnieszka Chmielecka - zajęcia plastyczne 

Wioletta Cabaj  - zajęcia taneczno-rytmiczne 

Aleksandra Kempe-Miłota - zajęcia baletowe 

 

Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego: 

………………………………………………………………… 

 

W razie woli rezygnacji z zajęć prosimy o pisemną formę poinformowania 

prowadzących zajęć. 

 

Racibórz, ……………………………….. 

 

OŚWIADCZENIE 
Oświadczam, iż wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na samodzielne 

przychodzenie mojej córki/ mojego syna* 

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

na zajęcia do kół zainteresowań Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu  

w roku szkolnym …………………………… 

 

Moje dziecko przyprowadzać i odbierać będzie ** ……………………………… 

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

- legitymująca/cy się dowodem tożsamości……………………………………… 

                                                                                                

 

Czytelny podpis rodzica/opiekuna 

                                                                                                 

………..…………………………. 

 
Podstawa prawna: 

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez 

publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej 

oraz rodzajów tej dokumentacji. 

 2.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów szczegółowych zasad 

działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad 

odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach. 

3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

4. Statut Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu. 
 

 

 

 
*niepotrzebne skreślić 

**wypełnić w razie potrzeby 
 


