
    Bydgoszcz, dn. ............................................................................ 
               WNIOSEK O PRZYJĘCIE NA ZAJĘCIA STAŁE 
                           W MŁODZIEŻOWYM DOMU KULTURY NR 1  W BYDGOSZCZY 
                  Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w zajęciach prowadzonych
w Młodzieżowym Domu Kultury Nr 1  przy ul. K. K. Baczyńskiego 3 w Bydgoszczy
w roku szkolnym 2014/2015 i zobowiązuję się do nadzoru nad systematycznym udziałem jego w zajęciach.

DANE OSOBOWE KANDYDATA

Imię i nazwisko uczestnika

Data urodzenia uczestnika

Pesel

Miejsce urodzenia uczestnika

Imię i nazwisko rodzica
(opiekuna prawnego)

Adres zamieszkania uczestnika:
* Ulica, nr domu, nr mieszkania 
* Miejscowość 
* Kod pocztowy
* Województwo

*

*

*

*

Telefon kontaktowy

Adres mailowy  (rodzica)

Nazwa szkoły uczestnika/klasa

Nazwa koła w MDK-1

INFORMACJA O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW OKREŚLONYCH W USTAWIE O SYSTEMIE 
OŚWIATY (art. 20c ust. 2)
 

Kryterium Wpisać TAK w przypadku spełniania kryterium, 
NIE w przypadku braku spełniania kryterium 

Wielodzietność rodziny kandydata 
(troje i więcej dzieci) 

Niepełnosprawność kandydata 

Niepełnosprawność rodzica kandydata 

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 

Kandydat objęty pieczą zastępczą 

INFORMACJA O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW OKREŚLONYCH PRZEZ ORGAN 
PROWADZĄCY (MIASTO BYDGOSZCZ)

Kryterium Wpisać TAK w przypadku spełniania kryterium,
NIE w przypadku braku spełniania kryterium

Oboje rodziców kandydata pracuje zawodowo 
w godzinach popołudniowych 

Rodzeństwo kandydata jest uczestnikiem zajęć 
w Młodzieżowym Domu Kultury nr1

Oświadczam, że wszystkie podane w niniejszym wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

        …...........................................................      
                                                                                     /Podpis rodzica, opiekuna prawnego/



* Wyrażam zgodę na uczęszczanie córki/syna* do Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 
w Bydgoszczy, jednocześnie wyrażam  zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka 
zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. Nr 133 poz. 833 z późn. zm.) 
w celu realizacji rekrutacji do MDK 1 i promocji placówki. 
* Udzielam Młodzieżowemu Domowi Kultury nr 1 w Bydgoszczy przy ul. Baczyńskiego 3 prawa 
do dysponowania zarejestrowanym wizerunkiem moim i mojego dziecka biorącego udział 
w zajęciach prowadzonych przez MDK 1 w celu promocji placówki. Jednocześnie wyrażam zgodę 
na nieodpłatne wykorzystanie, utrwalenie i powielenie zarejestrowanego materiału 
za pośrednictwem dowolnego medium w celu promocji placówki zgodnym z obowiązującym 
prawem.

                                                                                                                                    
                                                                               ….........................................................    
                                                                                   /Podpis rodzica, opiekuna prawnego/


