
 

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA NA ZAJĘCIA POZASZKOLNE  

DO MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W PUŁAWACH NA ROK SZK. 2016/2017 

 

1. WYBRANE ZAJĘCIA POZASZKOLNE (PROSZĘ WSKAZAĆ KOLEJNOŚĆ WYBRANYCH PRACOWNI, 

OD NAJBARDZIEJ DO NAJMNIEJ PREFEROWANYCH). 

Lp. NAZWA PRACOWNI, NAZWISKO INSTRUKTORA  

1.  (    ) kontynuacja* 
(    ) pierwsze zgłoszenie 

2.  (    ) kontynuacja 
(    ) pierwsze zgłoszenie 

3.  (    ) kontynuacja 
(    ) pierwsze zgłoszenie 

*Proszę zaznaczyć krzyżykiem wybraną opcję. 

2. DANE OSOBOWE KANDYDATA (DZIECKA) 

 
DANE OSOBOWE KANDYDATA  

IMIONA  
 

NAZWISKO  
 

Data i miejsce urodzenia  
 

PESEL (w przypadku braku nr PESEL, 
seria i nr paszportu lub innego 
dokumentu potwierdzającego 
tożsamość). 

 

 
ADRES ZAMIESZKANIA 

Kod pocztowy, miejscowość  
 

Ulica, nr domu i mieszkania  
 

 

 

 

 

 

 

 



3. DANE OSOBOWE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH (w przypadku kandydata niepełnoletniego). 

 
DANE OSOBOWE RODZICÓW ( imiona i nazwisko) 

Matka (opiekun prawny)  
 

Ojciec (opiekun prawny)  
 

 
DANE KONTAKTOWE 

Nr telefonu- matka  
 

Adres e-mail- matka 
 

 

Nr telefonu- ojciec  
 

Adres e-mail- ojciec   
 

 

4. KRYTERIA PRZYJĘĆ (brane pod uwagę w przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc w zespole). 

KRYTERIA PRZYJĘĆ 

1. KRYTERIA USTAWOWE (właściwe zakreślić, jeśli występuje) 

Wielodzietność rodziny kandydata; niepełnosprawność kandydata; niepełnosprawność jednego z 

rodziców kandydata; niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; niepełnosprawność 

rodzeństwa kandydata; samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; objęcie kandydata pieczą 

zastępczą. 

2. KRYTERIA DODATKOWE (właściwe zakreślić, jeśli występuje) 
        a. Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza na zajęcia do MDK. 

        b. Dziecko mieszkające na terenie powiatu puławskiego . 

        c. Dziecko posiadające sukcesy na wojewódzkich konkursach artystycznych.  

 

 

 

5. OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ 

AKCEPTACJA REGULAMINU MDK 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie w systemach informatycznych danych osobowych zawartych w zgłoszeniu w celu 

przeprowadzenia procedury rekrutacji do Placówki. W przypadku zakończenia rekrutacji wynikiem pozytywnym wyrażam 

zgodę na przetwarzanie danych przez Placówkę w zakresie związanym z procesami kształcenia. Wyrażam zgodę na 

publikację wizerunku dziecka lub prac, dyplomów na stronie internetowej placówki i w mediach. Przetwarzanie danych 

odbywać się będzie zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz.U. 2002r. nr 101 

poz.926, z późn. zmianami).Zapoznałem się i akceptuję statut oraz obowiązujący regulamin uczestnictwa w zajęciach MDK.  

 

PODPISY RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

…………………………………………………………………………            …………………………………………………………………… 

 

 

Wpłynęło dnia………………………………………………………. 

 


