DEKLARACJA UCZESTNICTWA DZIECKA W ZAJĘCIACH
ORGANIZOWANYCH W MŁODZIEŻOWYM DOMU KULTURY NR 3
W POZNANIU W ROKU 2021/2022
.....................................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko dziecka, rok urodzenia)
NR PESEL ………………………………………………………………………………….....................................
Deklaruję udział w zajęciach: /proszę zaznaczyć wybór/

❑ Plastyka na Dzień dobry 4-6 lat (mgr
Katarzyna Kędziora)
❑ Plastyka na Dzień dobry 7-10 lat (mgr
Katarzyna Kędziora)
❑ Ceramika (7-14 lat) (mgr Katarzyna
Kędziora)
❑ Plastyka 6-10 lat ( mgr Katarzyna
Makowska)
❑ Rysunek, malarstwo, rzeźba (13+) (mgr
Katarzyna Makowska)
❑ Rysunek i grafika (11+) (mgr Katarzyna
Makowska)
❑ Grafika komputerowa (mgr Katarzyna
Makowska)
❑ Ilustratornia (mgr Katarzyna Makowska)
❑ Nauka gry na gitarze (mgr Michał
Kaczmarczyk)
❑ Nauka gry na instrumentach
klawiszowych (mgr Jerzy Jóźwiak)
❑ Zespół wokalny (mgr Michał
Mierzejewski)
❑ Zespół tańca HIP HOP ( p.Ewelina
Barcicka)
❑ Nowe techniki plastyczne (mgr Joanna
Oleksiuk-Żyła)

❑ DZF „Cepelia-Poznań” gr. I (mgr Jadwiga Banaś)
❑ DZF „Cepelia- Poznań” gr. II (mgr Jadwiga Banaś)
❑ DZF „Cepelia-Poznań” gr. III (mgr Grażyna
Rogalińska)
❑ Zespół Tańca Współczesnego „ Agat” (mgr Alina
Piechowiak)
❑ Zespół tańca „Fiki-Miki” (mgr Agata Stabrowska)
❑ Dziecięcy Zespół Perkusyjny (mgr Dominika
Jaszyk)
❑ Koło Małych Perkusistów (mgr Dominika Jaszyk)
❑ Rytmika dla najmłodszych (3-6 lat)(mgr Dominika
Jaszyk)
❑ Koło fotografii cyfrowej (mgr Piotr Tkaczuk)
❑ Język angielski (mgr Kamila Kuczyńska)
❑ Konwersacje z elementami dramy w j.ang. (mgr
Kamila Kuczyńska)
❑ Język niemiecki (mgr Estera Borowczak)
❑ Teatrzyk „Piątek 13” (mgr Estera Borowczak)
❑ Pracownia Lalki Teatralnej „Marionetka” (mgr
Izabela Chęcińska)
❑ EcoPlastyka (mgr Izabela Chęcińska)
❑ „Sobótka”- muzykoplastyka (3-6 lat) (mgr Karolina
Kaczmarek, Katarzyna Kędziora)
❑ Klub Juniora (7-12 lat) (mgr Piotr Tkaczuk)

Adres zamieszkania rodziców/opiekunów prawnych/przedstawicieli ustawowych dziecka
………………………………………………………………………………………………………………………
telefon kontaktowy…………………………………………………………………………………………………
adres e-mail rodzica/opiekuna................................................................................................................................
Deklaruję semestralną darowiznę wspomagającą realizację zadań statutowych placówki, składaną
gotówką u nauczyciela w wysokości:
❑ 120zł (w przypadku uczestnictwa dziecka w zajęciach jednego koła)
❑ 100zł (w przypadku uczestnictwa dziecka w zajęciach w więcej niż jednym kole, za każde

wybrane koło)
❑ 50zł (Rodzice dzieci posiadających Kartę Dużej Rodziny za okazaniem ww. karty
nauczycielowi prowadzącemu)

OŚWIADCZENIA
Oświadczam, że:
❑ Wyrażam zgodę
❑ Nie wyrażam zgody
na prezentowanie prac mojego dziecka na terenie Młodzieżowego Domu Kultury nr 3 w Poznaniu.

……………………

………………………………………

data

czytelny podpis

❑ Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ww. formie zajęć i jako rodzic/ opiekun prawny/ przedstawiciel
ustawowy* dziecka przejmuję całkowitą odpowiedzialność za doprowadzenie i odbiór dziecka z placówki po
zakończonych zajęciach. Jednocześnie oświadczam, że znane mi są godziny rozpoczęcia i zakończenia ww.
zajęć/ warsztatów.

……………………

………………………………………

data
___________________
* niepotrzebne skreślić

czytelny podpis

Oświadczenie
w zakresie zgody na przetwarzanie danych osobowych
❑ Wyrażam zgodę

❑ Nie wyrażam zgody

na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora, którym jest: Młodzieżowy Dom Kultury nr 3
mieszczący się przy ul. Jarochowskiego 1, 60-235 Poznań
w zakresie: wizerunku mojego dziecka
zarejestrowanego: podczas zajęć i warsztatów organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury nr 3 w
Poznaniu w formie: fotografii i materiałów filmowych poprzez m.in. wykorzystanie, rozpowszechnienie,
publikację wizerunku w mediach społecznościowych:
❑ na stronie internetowej Administratora
❑ w profilach internetowych Administratora (na Facebooku) oraz
❑ w materiałach informacyjnych i promocyjnych przekazywanych przez Młodzieżowy Dom Kultury nr 3 w
Poznaniu innym podmiotom
❑ na terenie Młodzieżowego Domu Kultury nr 3 w Poznaniu, które będzie odbywać się poprzez powielanie,
drukowanie i zwielokrotnianie w dowolnej ilości w tym zwielokrotnianie techniką magnetyczną, cyfrową lub
techniką druku na dowolnym rodzaju materiału i dowolnym nośniku, w nakładzie w dowolnej wielkości.
dla celów: informacyjnych i promocyjnych Administratora, w szczególności budowania pozytywnego
wizerunku Administratora w przestrzeni publicznej i w mediach; zgodnie z przepisami:
- rozporządzenia 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) (Dz. Urz. UE L
119, s.1) zwanego dalej odpowiednio „RODO”;
- ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych;
- ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Oświadczenie
w zakresie zgody na przetwarzanie: mojego numeru telefonu oraz adresu e-mail dla celów: ułatwienia
kontaktu i przekazywania informacji przez Administratora, którym jest: Młodzieżowy Dom Kultury nr 3
mieszczący się przy ul. Jarochowskiego 1, 60-235 Poznań
❑ Wyrażam zgodę

❑ Nie wyrażam zgody

W związku z powyższymi oświadczeniami, oświadczam, że:
− mam świadomość, że wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne;

− mam świadomość, że zgoda może być cofnięta w każdym czasie;
− zapoznałam/-em się z treścią klauzuli informacyjnej. Przedmiotowe informacje są dla mnie zrozumiałe.
Treść klauzuli informacyjnej znajduje się na www.mdk3lazarz.pl w zakładce RODO i na tablicy ogłoszeń
Młodzieżowego Domu Kultury nr 3
……………….………………..………………….
data i czytelny podpis
Oświadczenia
❑ Oświadczam, że moje dziecko jest zdrowe, nie występują u niego żadne niepokojące objawy infekcji:
gorączka, kaszel, katar, ból gardła, ból mięśni, wysypka, utrata smaku i węchu, inne nietypowe objawy (w
przypadku alergii- konieczne jest zaświadczenie od lekarza).
Ponadto nie miało świadomego kontaktu:
a) z osobą chorą na koronawirusa,
b) z osobą będącą w izolacji,
c) z osobą przebywającą na kwarantannie.
❑ Oświadczam, że moje dziecko nie miało świadomego kontaktu z osobą chorą na koronawirusa, z osobą
poddaną izolacji, z osobą przebywającą na kwarantannie w związku z Covid-19.
❑ Oświadczam, że jestem zdrowy/ zdrowa i nie przebywam na kwarantannie w związku z Covid-19.
❑ Oświadczam, że wyrażając zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w zajęciach organizowanych w MDK nr 3
w czasie pandemii Covid-19, jestem świadomy/świadoma istnienia czynników ryzyka grożących zakażeniem
się mojego dziecka i w przypadku zachorowania nie będę wnosił/wnosiła skarg i zażaleń.
❑ Oświadczam, że zapoznałem się/ zapoznałam się z Procedurami Bezpieczeństwa w MDK nr 3 w Poznaniu w
trakcie pandemii koronawirusa Covid-19 ( dostępne na www.mdk3lazarz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w MDK 3)
i zobowiązuję się bezwzględnie przestrzegać powyższych zapisów.
❑ Oświadczam, że wyrażam dobrowolną zgodę na pomiar temperatury ciała mojego dziecka w sytuacji
wystąpienia niepokojących objawów infekcji górnych dróg oddechowych (gorączka, kaszel, katar, ból gardła,
ból głowy, utrata smaku i węchu).
Informujemy, że na zajęcia w MDK nr 3 przyjmujemy tylko dzieci zdrowe, u których nie występują żadne
niepokojące objawy infekcji górnych dróg oddechowych (gorączka, kaszel, katar, ból gardła, ból głowy,
utrata smaku i węchu).
Zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić sekretariat MDK nr 3 tel. 866 57 47 w razie zakażenia dziecka,
członka rodziny lub osób z najbliższego otoczenia, a także w przypadku przebywania wyżej wymienionych
na kwarantannie w związku z Covid-19.
……………………
data

…………………………………………………………………..
czytelny podpis rodzica lub prawnego opiekuna dziecka

❑ Oświadczenie o odpowiedzialności karnej
Oświadczam, że jestem świadomy/ świadoma odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych informacji, w tym
odpowiedzialności karnej na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu Karnego ustawy z dnia 6 czerwca 1997r., który
brzmi „Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu
prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności
od 6 miesięcy do lat 8.”

……………………
data

…………………………………………………………………..
czytelny podpis rodzica lub prawnego opiekuna dziecka

