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PLACÓWKA SZKOLNA/PRZEDSZKOLNA

1.

NR MIESZKANIA

KOD POCZTOWY

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych

Wyrażam/nie wyrażam* zgody na samodzielne dochodzenie na zajęcia i powrót do domu  mojego dziecka (dotyczy wyłącznie dzieci powyżej 7-

go roku życia, dzieci młodsze muszą być przyprowadzane i odbierane przez rodziców/opiekunów).

Przyjmuję do wiadomości, że placówka nie odpowiada za przedmioty i inne rzeczy o wartości materialnej pozostawione przez  uczestników 

zajęć na terenie MDK.

Przyjmuję do wiadomości, że wszystkie prace wykonane podczas zajęć są własnością MDK i pozostają w dyspozycji placówki.

Zapoznałem/łam się z dostępnym na stronie www.mdk.gdynia.pl Regulaminem Uczestnika zajęć MDK i przyjąłem  go do stosowania.

2.

NR MIESZKANIA

KOD POCZTOWY

Wyrażam zgodę  na wyjścia mojego dziecka pod opieką nauczyciela poza teren placówki, na terenie Trójmiasta w ramach prowadzonej 

działalności dydaktyczno-wychowawczej.

*niepotrzebne skreślić

podpis rodzica/opiekuna prawnego

Szanowni Państwo,

w ramach uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury w Gdyni prosimy Państwa 

o wpłacanie darowizn w wysokości 45 zł/miesiąc za zajęcia w każdej pracowni 

(85 zł/miesiąc za zajęcia w Klubie Małolata) na rachunek bankowy nr: 

34 1440 1026 0000 0000 0033 9978.

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka  w wydarzeniach organizowanych przez MDK odbywających się poza placówką. 

Zapoznałem/łam się z dostępnym na stronie www.mdk.gdynia.pl Regulaminem funkcjonowania Młodzieżowego Domu Kultury w Gdyni w 

czasie Covid-19 wraz z procedurami i zobowiązuję się do ich przestrzegania.



TAK NIE

1.

□ □
2.

□ □

podpis rodzica/opiekuna prawnego

Wyrażam zgodę na nieograniczone czasowo przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka  przez administratora 

danych Młodzieżowy Dom Kultury  z siedzibą w Gdyni, przy ul. Grabowo 2,na terenie budynku MDK (tablice 

informacyjne, galerie) jak i na stronie internetowej www.mdk.gdynia.pl w mediach społecznościowych (w szczególności 

Facebook, Instagram, Youtube)w celach promocyjno-marketingowych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Wyrażam zgodę na nieograniczone czasowo przetwarzanie wizerunku mojego dziecka  przez administratora 

danych Młodzieżowy Dom Kultury  z siedzibą w Gdyni, przy ul. Grabowo 2, na terenie budynku MDK (tablice 

informacyjne, galerie) jak i na stronie internetowej www.mdk.gdynia.pl w mediach społecznościowych (w 

szczególności Facebook, Instagram, Youtube) w celach promocyjno-marketingowych. Wyrażenie zgody jest 

dobrowolne.

ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH

Ja, niżej podpisany                                                                                                           oświadczam, że:

 Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego

Klauzula informacyjna

Informacje na temat przetwarzania danych osobych dostępne są na stronie 

www.mdk.gdynia.pl/informacje/rodo


