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WNIOSEK  ZGŁOSZENIA NA ZAJĘCIA  

W MŁODZIEŻOWYM DOMU KULTURY „FABRYCZNA” WE WROCŁAWIU 
rok szkolny 2018/2019 

Zajęcia :  Prowadzący:  

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA:  
Data i miejsce urodzenia 

uczestnika: 
 

Adres zamieszkania uczestnika:  
Szkoła/przedszkole  

do której uczęszcza: 
 

Imiona i nazwiska rodziców 

(opiekunów ): 
 

Adres zamieszkania 

rodziców (opiekunów) 

jeśli jest inny niż adres 

zamieszkania dziecka 

 

Numer telefonu do rodziców 
(opiekunów)/pełnoletniego 
kandydata: 

 
E-mail rodziców 

(opiekunów)/pełnoletniego 

kandydata: 

 

1. Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka/ podopiecznego/moje* w zajęciach organizowanych przez MDK „Fabryczna”. 

2. Oświadczam, że moje dziecko/podopieczny nie ma/ nie mam* przeciwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach 

organizowanych przez MDK „Fabryczna”. 

3. Wyrażam zgodę na uczestniczenie mojego dziecka/ podopiecznego w zajęciach poza placówką (wyjścia  

do instytucji kultury, plenery, pokazy, zawody, itp.) w dniach i godzinach ich planowanego trwania. 

TAK   [    ] 

NIE     [    ] 

4. Wyrażam zgodę i przyjmuję na siebie całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego 

dziecka/podopiecznego podczas jego samodzielnego przybycia na zajęciai powrotu do domu po zakończeniu 

zajęć.  (Wcześniejsze wyjście z zajęć jest możliwe tylko po osobistym zgłoszeniu się rodzica/opiekuna lub pisemnym powiadomieniu) 

TAK   [    ] 

NIE     [    ] 

5. Zobowiązuje się do osobistego odbioru dziecka/podopiecznego z zajęć. 
TAK   [    ] 

NIE     [    ] 

*dotyczy pełnoletniego kandydata - niepotrzebne skreślić      

Oświadczam, że otrzymałem oraz zapoznałam/em się i moje dziecko/podopiecznego z treścią regulaminu uczestnika zajęć 

Młodzieżowego Domu Kultury „Fabryczna” i akceptuję jego zasady.  

Regulamin dostępny jest także na stronie internetowej placówki pod adresem www.mdk.wroc.pl. 

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

(miejscowość, data zgłoszenia) 

 

…………………………………………………………………..…………………..…………….. 
(czytelny podpis rodzica (opiekuna) / pełnoletniego uczestnika) 

 

http://www.mdk.wroc.pl/
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Administratorem danych jest MDK „Fabryczna”, ul Zemska 16a, 54-438 Wrocław. Kontakt  
do naszego inspektora ochrony danych: tomasz.grzybowski@coreconsulting.pl lub CORE Consulting,  
ul. Z. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań. Dane podane przez Ciebie na formularzu będą przetwarzane w celu 
świadczenia usług opiekuńczo-wychowawczych, edukacyjnych oraz pedagogicznych, zgodnie z powszechnie 
obowiązującymi przepisami prawa. Szczegółowe informacje o regułach przetwarzania danych dostępne w biurze 
podawczym oraz na www.mdk.wroc.pl. 
 
Oświadczam, że zapoznałam/em się z informacją o przetwarzaniu moich danych osobowych. 

 

………………………………………………………………………………………………... 
(miejscowość, data, czytelny podpis rodzica/opiekuna / pełnoletniego uczestnika) 

 

 
 

http://www.mdk.wroc.pl/


FORMULARZ ZGODY NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU DZIECKA 

W Młodzieżowym Domie Kultury „Fabryczna” we Wrocławiu nauczyciele, dzieci i rodzice tworzą społeczność. Nasi nauczyciele, 

rodzice na bieżąco fotografują oraz utrwalają ważne chwile z życia naszych podopiecznych.  

Te zdjęcia oraz nagrania pozwalają nam tworzyć społeczność wokół naszej placówki i przygotowywać wychowanków  

do życia w społeczeństwie.  

Chcielibyśmy móc publikować zdjęcia oraz nagrania: 

a) na stronie internetowej szkoły – www.mdk.wroc.pl 

b) na profilu placówki na Facebooku pod adresem  https://www.facebook.com/mdkfabryczna/  

c) w serwisie internetowym YouTube pod adresem https://www.youtube.com/channel/UCYxWslWx6fLeXOgJDpuiBpw  

Celem publikacji zdjęć i filmów jest promowanie działalności placówki oraz osiągnięć i zainteresowań uczniów. Dzięki temu 

większa ilość rodziców oraz bliskich dzieci będzie miała dostęp do wydarzeń z ich życia, a same dzieci będą mogły zobaczyć siebie 

w Internecie w interakcji związanej z naszą społecznością i edukacją, co może mieć pozytywny wpływ na ich rozwój i poczucie 

wartości.   

Z uwagi na obowiązujące regulacje ochrony danych osobowych (tzw. RODO), abyśmy mogli publikować wizerunek Twojego 

dziecka w powyższych mediach potrzebujemy, wyrażenia przez Ciebie odrębnie dwóch zgód. Choć są one do siebie bardzo 

podobne, to jedna dotyczy obszaru przetwarzania danych, a druga prawa do wizerunku. 

Pamiętaj, że w każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę pisząc na adres e-mail: tomasz.grzybowski@coreconsulting.pl lub 

składając pismo w Sekretariacie placówki. Wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania danych realizowanego przed 

jej wycofaniem.  

Dane dziecka: 

___________________________  -  ___________________________ 
(imię i nazwisko dziecka)       (data urodzenia dziecka) 

 

Zgoda nr 1 (jeżeli wyrażasz zgodę postaw krzyżyk lub „ptaszek” w każdym kwadraciku) 

Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Młodzieżowy Dom Kultury „Fabryczna”  

we Wrocławiu polegające na publikowaniu na: 

 stronie internetowej www.mdk.wroc.pl oraz  

 na profilu Facebooka:  https://www.facebook.com/mdkfabryczna/ 

 w serwisie internetowym YouTube pod adresem https://www.youtube.com/channel/UCYxWslWx6fLeXOgJDpuiBpw  

wizerunku mojego dziecka w zestawieniu z jego imieniem, nazwiskiem oraz oznaczeniem grupy/klasy. 

Zgoda nr 2 (jeżeli wyrażasz zgodę postaw krzyżyk lub „ptaszek” w każdym kwadraciku) 

Zgadzam się na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka przez Młodzieżowy Dom Kultury „Fabryczna”  

we Wrocławiu na  

 stronie internetowej www.mdk.wroc.pl oraz  

 na profilu Facebooka: https://www.facebook.com/mdkfabryczna/ 

 w serwisie internetowym YouTube pod adresem https://www.youtube.com/channel/UCYxWslWx6fLeXOgJDpuiBpw 

 

Podpis rodzica/opiekuna prawnego: 

 
___________________________                                                       ___________________________              
        podpis rodzica/opiekuna prawnego                                                                                                                miejscowość, data 
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