Załącznik nr 6 do Regulaminu Porządkowego Gminnego Żłobka w Kałuszynie

WNIOSEK
O PRZEDŁUŻENIE POBYTU DZIECKA W ŻŁOBKU
na rok 2017/2018
Deklaruję pobyt dziecka od
dnia ........................................................................................................................................................
w godzinach od ....……………….. do ……...………… ( ………....…….. godzin dziennie)
Żłobek czynny w godzinach 7.00 do 17.00

Dziecko będzie korzystać z ………………………… (posiłków dziennie) tj. śniadanie, obiad,
podwieczorek.*

1. DANE DZIECKA
a) Dane osobowe dziecka
PESEL ………………………………………………………………………………………..
Imię …………………………………………………………………………………………..
Nazwisko …………………………………………………………………………………..
Data urodzenia ………………………………………………………………………….
Miejsce urodzenia ……………………………………………………………………..
b) Adres zameldowania dziecka:
Ulica ……………………………………………………………………………………………
Numer domu …………………………. Numer lokalu ……………………………
Kod pocztowy ……………………………………………………………………………..
Miejscowość ……………………………………………………………………………….
c) Adres zamieszkania dziecka:
Ulica ……………………………………………………………………………………………
Numer domu …………………………. Numer lokalu ……………………………
Kod pocztowy ……………………………………………………………………………..
Miejscowość ……………………………………………………………………………….
2. ZOBOWIĄZUJE SIĘ:
a) Zobowiązuje się do regularnego uiszczania opłat należnych za dany miesiąc z tytułu korzystania
ze żłobka i wyżywienia mojego dziecka.
b) W przypadku przyjęcia dziecka do żłobka, zobowiązuje się podpisać umowę ze żłobkiem w
terminie wskazanym przez żłobek.
c) Przestrzegać postanowień statutu żłobka i regulaminu organizacyjnego żłobka.
d) Podawać do wiadomości żłobka jakiekolwiek zmiany w podanych wyżej informacjach.
e) Przyprowadzać i odbierać że żłobka dziecko osobiście lub przez osobę do tego upoważnioną,
zgłoszoną na piśmie.
f) Przyprowadzać do żłobka tylko zdrowe dziecko.
g) Uczestniczyć w zebraniach rodziców.
3. OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że podane w karcie zgłoszeniowej informacje są zgodne ze stanem faktycznym.
W związku z ustawą z 29. 08. 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. Nr 101poz.
926 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych we wniosku
wyłącznie w sprawach związanych z przyjęciem dziecka i świadczeniami Żłobka.
……………………………… ……………………………… ………………………………..
miejscowość i data

podpis matki/opiekuna

podpis ojca/opiekuna

4. INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych podanych w
niniejszej Karcie zgłoszeniowej, w celu przeprowadzenia procedury związaniej z przyjęciem i
pobytem mojego dziecka
(zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, tj. Dz. U. z 2002 r. Nr
101, poz. 926 z poźn. zm.).
…………………....…......….
miejscowość i data

……………………………… ………………………………
podpis matki/opiekuna

podpis ojca/opiekuna

5. OŚWIADCZENIE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW
Oświadczam, że zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(tj. Dz. U. Nr 90 z 2006r., poz. 631 ze zm.) wyrażam zgodę na umieszczanie wizerunku mojego
dziecka w mediach (prasa, telewizja, Internet) w zakresie realizacji zadań związanych z promocją
działalności żłobka. Oświadczenie jest prawomocne z chwilą przyjęcia dziecka do żłobka.
………………….....……..… ………………………………
miejscowość i data

podpis matki/opiekuna

……………………………
podpis ojca/opiekuna

9. DECYZJA DYREKTORA PLACÓWKI:
w dniu ……………
zostało przeniesione z

dziecko…………………………………………
grupy………………………………………………

do grupy………………………………………………………………………
………………………………
( pieczęć i podpis dyrektora)

