FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – ZAJĘCIA EDUKACYJNE
W RAMACH KLUBU TWÓRCZEGO MALUCHA
Dane dziecka:
Imię i nazwisko ...................................................................................................................................
Data urodzenia ...................................................................................................................................
Adres zamieszkania ............................................................................................................................

Dane dotyczące rodziców (prawnych opiekunów dziecka):
Mama:
Imię i nazwisko ……..............................................................................................................................
Numer telefonu kontaktowego ..........................................................................................................
Adres poczty elektronicznej ................................................................................................................

Tata:
Imię i nazwisko ...................................................................................................................................
Numer telefonu kontaktowego ………..................................................................................................
Adres poczty elektronicznej ….............................................................................................................

Deklaracja odnośnie wymiaru godzin zajęć (zaznaczyć odpowiednie):
GRUPA I (godz. 8:30-12:30)
[ ] jeden wybrany dzień w tygodniu (jaki): ……………………………………………………………………………………
[ ] dwa wybrane dni w tygodniu (jakie): ……………………………………………………………………………………….
[ ] trzy wybrane dni w tygodniu (jakie): ………………………………………………………………………………………..
[ ] cztery wybrane dni w tygodniu (jakie): …………………………………………………………………………………….
[ ] wszystkie dni tygodnia: od poniedziałku do piątku

GRUPA II (godz. 12:30-16:30)
[ ] jeden wybrany dzień w tygodniu (jaki): ……………………………………………………………………………………
[ ] dwa wybrane dni w tygodniu (jakie): ……………………………………………………………………………………….
[ ] trzy wybrane dni w tygodniu (jakie): ………………………………………………………………………………………..
[ ] cztery wybrane dni w tygodniu (jakie): …………………………………………………………………………………….
[ ] wszystkie dni tygodnia: od poniedziałku do piątku
Inne ……………………………………………………………………………………………………………………………..………………..

Pracownia Twórczego Rozwoju EDUKACYJNY ZAKĄTEK, ul. Kochanowskiego 2, 83-000 Pruszcz Gdański
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – ZAJĘCIA EDUKACYJNE
W RAMACH KLUBU TWÓRCZEGO MALUCHA
Deklaracja odnośnie wyżywienia (obiadów) dziecka (zaznaczyć odpowiednie)
[ ] Deklaruję dostarczanie własnych obiadów mojemu dziecku
[ ] Deklaruję korzystanie z usług firmy cateringowej:
[ ] zupa
[ ] II danie

Dodatkowe informacje o dziecku:
Czy dziecko przebywa pod stałą kontrolą poradni specjalistycznej, jeśli tak to jakiej?
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Czy dziecko cierpi na przewlekłe choroby (jakie)?
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Inne uwagi o dziecku:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………....................................................................................................................................................
Oświadczam, że wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych zawartych we wniosku do celów związanych z
przeprowadzeniem rekrutacji oraz organizacją pracy i funkcjonowaniem przedszkola zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Data: …………………………….……..

Podpis: ……………………………….………..
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