
Załącznik nr 3
do Regulaminu Rekrutacji

KARTA ZGŁOSZENIOWA DO 
GMINNEGO KLUBU DZIECIĘCEGO „TYGRYSEK” W ZAWADACH

Data wpływu

Numer ewidencyjny

Podpis osoby przyjmującej zgłoszenie 

DANE DZIECKA 

DANE IDENTYFIKACYJNE DZIECKA

Imię/ imiona

Nazwisko 

PESEL 

* w przypadku braku numeru PESEL - seria i numer paszportu lub innego 
dokumentu potwierdzającego tożsamość 

Data urodzenia Dzień: Miesiąc: Rok:

Miejsce urodzenia 

DANE ADRESOWE DZIECKA 

Adres zamieszkania

DANE KONTAKTOWE RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW PRAWNYCH 
Dane: Matka/ opiekun prawny Ojciec/ opiekun prawny 

Imię/imiona 

Nazwisko 

PESEL

Telefon kontaktowy

Adres zamieszkania 

Adres e-mail

Miejsce pracy lub nauki 

LICZBA CZŁONKÓW RODZINY 

Suma: Liczba dzieci: 

Deklaruję,  iż  wyżej  wymienione  dziecko  będzie  uczęszczało  do  Gminnego  Klubu Dziecięcego
„Tygrysek” w Zawadach od dnia...........................................................…



Pozostałe  informacje dotyczące  rodziców  (np.  oświadczenie  o  samotnym  wychowywaniu
dziecka)...................................................................................................................................................
..................................................………………………………………………………………………..

Wskazania  zdrowotne od  lekarzy,  informacja  o  stanie  zdrowia  dziecka  (w tym przyjmowanie
leków)………………………………………………………………………………………………….
Lista produktów, na które dziecko jest uczulone…………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Godziny drzemki …………………………………………………………………………………….
Deklarowany czas pobytu dziecka w klubie: od godz. ........ do godz..........…
Czy dziecko korzysta z pieluchy:cały dzień/tylko do spania/nie korzysta

Godziny przyjmowania mleka modyfikowanego (proszę określić ilość i z czego dziecko pije:
butelka/kubek niekapek)……………………………………………………………………………….

Preferencje  dziecka (np.w  co  się  lubi  bawić,  co  je  uspakaja,  czego  nie  lubi,  czego  się  boi)
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Oczekiwania rodziców wobec klubu i inne uwagi: ………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że podane przeze mnie informacje w niniejszej deklaracji są zgodne ze stanem
faktycznym oraz  zobowiązuję  się  do  aktualizacji  powyższych  danych  w  przypadku  ich  zmiany.
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia

........................................…                            ……………………………………
       (miejscowość, data)                                                          (podpis osoby wnioskującej o przyjęcie dziecka)

WYPEŁNIA KIEROWNIK KLUBU

1. przyjęcie dziecka do Gminnego Klubu Dziecięcego „Tygrysek” w Zawadach

a) przyjęto dziecko od dnia: 

b) wpisano dziecko na listę rezerwową: Lp. na liście:

c) nie przyjęto dziecka z powodu: 

Data: Podpis Kierownika: 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych...-RODO /Dz. Urz.
UE L 119,s.1/ wyrażam wyraźną i dobrowolną zgodę /art. 7 ust. 2 RODO/ na przetwarzanie przez Gminny Klub Dziecięcy Tygrysek
z siedzibą w Zawadach danych osobowych moich i  mojego dziecka,  zawartych w niniejszej karcie zgłoszenia,  złożonej w celu
przyjęcia mojego dziecka do Gminnego Klubu Dziecięcego Tygrysek z siedzibą w Zawadach. Zapoznałem/-am się również z pełną
treścią klauzuli informacyjnej Administratora Danych – Gminnego Klubu Dziecięcego Tygrysek z siedzibą w Zawadach.


