
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRACOWNI EDUKACJI 
KULTURALNEJ DLA DZIECI W WIEKU 3-4 LAT DZIAŁAJĄCEJ PRZY 

GMINNYM OŚRODKU KULTURY W GÓRZYCY 
NA ROK SZKOLNY 2016/2017 

 
Zgłaszam dziecko do  Pracowni Edukacji Kulturalnej  

przy Gminnym Ośrodku Kultury w Górzycy ul. Polna 8/1  
tel. 95-759-12-36 kom. 504-393-738 

Dane osobowe dziecka 

Nazwisko  Imię/ imiona  

Data urodzenia i 
miejsce urodzenia 

 PESEL:            

Dane rodziców/opiekunów 

Dane  matki/opiekunki ojca/opiekuna 

Imię    

Nazwisko/ nazwiska   

PESEL 
  

Adres zamieszkania   

Telefon kontaktowy   

Nazwa i adres zakładu 
pracy 

  

 

Dodatkowe informacje o dziecku i rodzinie  

mogące wpłynąć na funkcjonowanie dziecka w przedszkolu (stan zdrowia, alergie, ograniczenia, potrzeby specjalne 

itp.): ……………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

Deklaracje , zobowiązania rodziców/opiekunów 

Upoważniam do odbioru z Pracowni mojego dziecka, 
wymienione obok pełnoletnie osoby (poza rodzicami 
/opiekunami prawnymi). 
 
Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za 
bezpieczeństwo odebranego dziecka,  od momentu jego  
odbioru przez wskazaną, upoważnioną przez nas osobę. 

 

1 .............................................................. 

2 .............................................................. 

3 .............................................................. 

4 .............................................................. 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w 
organizowanych wycieczkach. 

Tak  * Nie * 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.                  
o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr 133,poz.883) 
wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych 
osobowych w zakresie niezbędnym do pracy Pracowni 
i zachowania bezpieczeństwa mojego dziecka. 

Tak * Nie * 



Deklaracje , zobowiązania rodziców/opiekunów 

     

Zobowiązuję się do: 

 Przestrzegania postanowień Pracowni Edukacji Kulturalnej dla dzieci w wieku 3-4 lat 
działającej  przy GOK. 

 Regularnego uiszczania opłat w terminie do 10. każdego miesiąca. 
 Przyprowadzania do Pracowni tylko zdrowego dziecka. 
 Uczestniczenia w zebraniach rodziców . 
 Przyprowadzania i odbierania dziecka z Pracowni bezpośrednio po zakończeniu zajęć (godz. 

15:00) osobiście lub przez osobę pełnoletnią, zgłoszoną powyżej, zapewniającą dziecku 
bezpieczeństwo. 

 Zobowiązuje się do  niezwłocznego informowania nauczycielek w Pracowni Edukacji 
Kulturalnej na piśmie o zmianach danych osobowych, danych adresowych. 

 Powiadamiania dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Górzycy o rezygnacji z uczęszczania 
dziecka do Pracowni Edukacji Kulturalnej z miesięcznym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec 
miesiąca. 

 

Oświadczam, że informacje przedstawione w niniejszej karcie zgłoszenia są 
zgodne ze stanem faktycznym.  
(Za podanie nieprawdziwych danych mogą być wyciągnięte odpowiednie konsekwencje włącznie ze 
skreśleniem dziecka z listy) 

Wyrażam zgodę na umieszczanie wizerunku na stronie internetowej Gminnego Ośrodka 
Kultury w Górzycy www.sport.kultura.gorzyca.pl wizerunku mojego dziecka oraz na profilu 
Gminnego Ośrodka Kultury w Górzycy na portalu społecznościowym www.facebook.pl. 

 

 
 Górzyca, dnia  ............................                                             …………………………………...…           
                                                                                                    Czytelny  podpis rodziców / opiekunów  

 

 


