
Młodzieżowy Dom Kultury nr 1

  „  Warsztaty Popołudniowe - Zima w Akcji 2015”

w Młodzieżowym Domu Kultury Nr 1 w Poznaniu

I. Karta zgłoszenia

1. Warianty uczestnictwa:

I tydzień (16.02 - 20.02.)………………………….., II tydzień (23.02.- 27.02.)………………………..* 

w godz. 16.00 - 17.30 ……………………………...., w godz.  17.35 - 19.05 ……………………………*

warsztaty:

 teatralne……………, dziennikarskie……………sportowe……………, muzyczne………………, taneczne……….., 

plastyczne……………………*/dla uczestników spoza placówki odpłatność 5 zł/ dzień, wpłacana  bezpośrednio u 

nauczyciela /  

*zaznaczyć właściwy wariant

2. Dane osobowe:

Imię i nazwisko uczestnika:  …………………………………………………..…………………….....................................

Imię i nazwisko rodziców/opiekunów prawnych……………………………………………………….

………………………….…………………………………..

Data i miejsce urodzenia uczestnika: ………………………………………………………………………………….......  

PESEL:  …………….......................................

Adres zamieszkania: ……………….……………………………………….………………………………………………

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

Tel. stacjonarny (domowy): …...…………………………………

Tel. kom. (mama): ……………………., Tel. kom. (tata): …..………………,Tel. kom. uczestnika…………………..

Adres e – mail (rodzica/opiekuna):  …………………………………………………………………..………………….

Nazwa i adres szkoły uczestnika…………………………….…………………………………………............................    

klasa: ……………………………….

3. Informacje rodziców/opiekunów:

 o stanie zdrowia dziecka (np. na co dziecko jest uczulone, czy przyjmuje stale leki, czy nosi okulary) 
………………………………………………………………………….……………………….
…………………………………………………………...……...………...……………………………….
………………………………….…………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..

 uczestnik będzie/ nie będzie  samodzielnie uczęszczał do / z MDK do domu *niepotrzebne skreślić

 uczestnik  odbierany będzie przez:

 /podać imię, nazwisko, stopień pokrewieństwa, nr dowodu osobistego/ 
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a) ………………………………………………………..........................................................................

b) ………………………………………………………..........................................................................

c) ………………………………………………………..........................................................................

II Regulamin

1. Uczestnikami „Warsztatów Popołudniowych - Zima w Akcji 2015” są osoby  w wieku 6- 12 lat,  lub  13-19 lat,
których rodzice /opiekunowie prawni wypełnili Kartę Zgłoszenia Uczestnika w ww. formie oraz zapoznali się i
nie wnieśli zastrzeżeń do regulaminu uczestnictwa.

2. Każdy uczestnik warsztatów  zobowiązany jest stosować się do poleceń nauczycieli  MDK oraz Regulaminu.
3. Uczestnicy warsztatów to grono przyjaznych i życzliwych sobie koleżanek i kolegów.
4. Podczas warsztatów  zabrania się samowolnego opuszczania terenu MDK. Wszystkie wyjścia poza teren MDK

odbywają się w sposób zorganizowany i pod opieką nauczyciela/li.
5. Do sal wchodzimy razem z nauczycielem  i przebywamy w nich w jego obecności.
6. Zabrania się działań zagrażających bezpieczeństwu, zdrowiu, własnemu mieniu  i innych uczestników.
7.  Nie uczestniczymy w warsztatach w przypadku infekcji, choroby zakaźnej lub innych dolegliwości, które mogą

mieć wpływ na pozostałych uczestników.
8. Uczestnicy warsztatów są współgospodarzami MDK:

- dbają o porządek i czystość w budynku, jego pracowniach oraz wokół MDK,
- nie niszczą wyposażenia  sal, dbają o narzędzia, oszczędzają materiały,
- szanują rzeczy własne i współuczestników,
- nie niszczą i nie dotykają wystawianych prac,
- nie biegają  po schodach i korytarzach.

9. Rodzice/opiekunowie prawni ponoszą  całkowitą odpowiedzialność w tym również finansową  za skutki szkód
osobowych  i materialnych powstałych z winy uczestnika.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste oraz wartościowe uczestnika  (telefon komórkowy,
gotówkę, dokumenty, sprzęt audio itp.).

11. W razie niewystarczającej ilości zgłoszeń organizator ma prawo do zmiany ilości uczestników w grupie, łączenia
grup wiekowych lub skierowania oferty do innej  np. młodszej grupy wiekowej.

III Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna

 Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  zawartych  w  karcie  zgłoszenia  oraz  na  bezpłatne
wykorzystanie  wizerunku mojego dziecka:   fotografowanie,  filmowanie  -  w celach związanych z realizacją
założeń statutowych  i promocyjnych placówki.

 Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w warsztatach popołudniowych potwierdzając, że nie ma
przeciwwskazań do uczestnictwa.

 Potwierdzam własnoręcznym podpisem zgodność danych podanych powyżej oraz akceptuję  Regulamin
Uczestnictwa „Warsztatów Popołudniowych – Zima w Akcji  2015” organizowanych przez MDK Nr 1, w
Poznaniu.

              ………………………………………………….              
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(data oraz czytelny podpis rodziców/opiekunów  prawnych)

 
………………………………………………
 (czytelny podpis uczestnika warsztatów)
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