KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA
na zajęcia : WAKACJE Z MISIEM USZATKIEM


I tydzień wakacji letnich – pobyt całodzienny – 120,00 zł



I tydzień wakacji letnich – pobyt 5 godzinny – 80,00 zł



I dzień wakacji letnich – pobyt całodzienny - 30,00 zł



I dzień wakacji letnich – pobyt 5 godzinny – 25,00 zł

Oferta obowiązuje od 01.07.2019 do 16.08.2019 - zaznacz wybrany wariant
____________________________________________________________________________________________________________________

I.
INFORMACJE O DZIECKU
1. Imię i nazwisko dziecka ............................................................................................................................. .............................................
2. Data urodzenia .............................................................................................................................................................................................
3. Adres zamieszkania ………………………………………………………………………………………………………………………
4. Deklarowany pobyt dziecka w przedszkolu (wpisz daty):

1

5

2

6

3

7

4

8

II. INFORMACJE O RODZINIE


Dane dotyczące rodziców / opiekunów
MATKA

OJCIEC

Imię i nazwisko
Pesel
Adres e-mail
Telefon kontaktowy
Zobowiązuję się do zapłaty za korzystanie ze świadczonych usług zgodnie z wybranym wariantem, z góry najpóźniej pierwszego
dnia pobytu na rachunek bankowy przedszkola 81 9681 0002 0022 6426 1102 0883 lub gotówką w sekretariacie przedszkola.


Ważne informacje o dziecku: (np. specjalna dieta, uczulenia, przyzwyczajenia, inne…)

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

Przedszkole Niepubliczne Miś Uszatek – Donata Hedrych
ul. Kilińskiego 9; 62-300 Września
e-mail: mis.uszatek@poczta.onet.pl; tel. 61-4362-849

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA
na zajęcia : WAKACJE Z MISIEM USZATKIEM


Oświadczam/y, że zobowiązujemy się do poniesienia kosztów pobytu dziecka w przedszkolu
zgodnie z wybranym wariantem. Płatność za pobyt jest z góry, najpóźniej pierwszego dnia
pobytu.



Integralną częścią umowy jest przedstawiona oferta, z którą Rodzice się zapoznali.

.......................................................................................
/Podpis matki/opiekunki dziecka/

..........................................................................................
/ Podpis ojca/opiekuna dziecka/

Września, dn. ……………………………
Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Niepubliczne „Miś Uszatek” – Donata Hedrych z siedzibą we Wrześni
przy ul. Kilińsiego 9. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań przedszkola na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO oraz na podstawie art. 9 ust. 2 lit. c) rozporządzenia RODO, oraz powszechnie
obowiązujących przepisów prawa. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo na stronie
internetowej https://www.misuszatekwrzesnia.pl/rodo.html oraz w sekretariacie przedszkola.
Znam i akceptuję postanowienia Statutu Przedszkola Niepublicznego „Miś Uszatek” oraz Politykę przetwarzania danych
osobowych zawartych na stronie internetowej https://www.misuszatekwrzesnia.pl/rodo.html

………………………………………. ………………………………………………… ………………………………………………………
Data
/Podpis matki/opiekunki dziecka/
/ Podpis ojca/opiekuna dziecka/
.

Zgoda na fotografowanie i filmowanie dziecka oraz umieszczanie zdjęć i filmów na stronie internetowej
Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na robienie zdjęć i filmowanie mojego dziecka ……………………………………………
podczas Wakacji z Misiem Uszatkiem 2019 oraz na umieszczanie zdjęć i filmów na stronie internetowej przedszkola oraz na
portalu społecznościowym tj. www.facebook.pl . Zostałem/am poinformowana, że mam prawo dostępu, aktualizacji,
ograniczenia przetwarzania swoich danych. Wyrażoną zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie, wysyłając na adres email: iod@misuszatekwrzesnia.pl prośbę o wycofanie.

......................................................................................

..........................................................................................

/Podpis matki/opiekunki dziecka/

/Podpis ojca/opiekuna dziecka/

*niepotrzebne skreślić

Przedszkole Niepubliczne Miś Uszatek – Donata Hedrych
ul. Kilińskiego 9; 62-300 Września
e-mail: mis.uszatek@poczta.onet.pl; tel. 61-4362-849

