
        KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA NA ZAJĘCIA 

                        DO MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY 

               W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM 

                 W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 

 
Na każdy rodzaj zajęć należy wypełnić oddzielną kartę, maksymalnie trzy! 

 

 

Dane w tabeli należy wypełnić drukiem 

 

1. Imię i nazwisko      

uczestnika zajęć 

 

  

2. Data i miejsce urodzenia 

uczestnika zajęć 

 

 

 

3. Imiona i nazwiska 

rodziców/opiekunów 

 

Matka/opiekunka……………………………....................... 

 

Ojciec/opiekun………………………………...................... 

4. Adres zamieszkania 

uczestnika zajęć 

 

 

 

5. Telefony kontaktowe         

i adres e-mail 

 

Do rodziców/opiekunów(uczestnik 

niepełnoletni)…………………………………... 

 

Pełnoletni uczestnik podaje swój numer 

telefonu………………………………………… 

 

6. Na jakim poziomie 

edukacji jest uczestnik 

zajęć: 

 Przedszkole 

 Szkoła podstawowa 

 Gimnazjum  

 Szkoła 

ponadgimnazjalna 

 Studia wyższe 

 Inne  

Proszę wpisać właściwe na 01.09.18r., (podając nazwę 

szkoły, przedszkola itp.) oraz klasę lub rok studiów 

 

 

Uwaga! 

Zgłoszenie na zajęcia z nauki gry na gitarze, taneczne, wokalne i plastyczne, mogą 

obejmować tylko jedną formę ( zajęcia u jednego nauczyciela). 

 

 

 

 



 

Lp. Imię i nazwisko 
nauczyciela 

Rodzaj zajęć Wiek 
uczestników 

Wybieram  
X 

1. Aleksandra Antczak Rękodzieło artystyczne 7 lat – 25 lat  
 

2. Ewa Borowicz-Kasznicka Wokalne 7 lat – 25 lat  
 

3. Katarzyna Bielawska Plastyczne 4 lata – 25 lat  
 

4. Mariusz Chocaj Nauka gry na keyboardzie 
Proszę podkreślić poziom 
zaawansowania: 

 podstawowy 

 średni 

 zaawansowany 

7 lat – 25 lat  

5. Mariusz Chocaj Zespół muzyczny 
(wokalno-instrumentalny) 

13 lat – 25 lat  

6. Paweł Dudziński Szachowe 6 lat – 20 lat  
 

7. Jakub Godziszewski Plastyczne 6 lat – 20 lat  
 

8. Hajdziony Beata Praktyczno – artystyczne                       
„ Sprawne rączki” 

5 lat – 10 lat  

9. Dariusz Kępiński Teatralne 10 lat – 25 lat  
 

10. Katarzyna Kupijaj Tatralno - plastyczne 5 lat – 10lat  
 

11. Kupijaj Katarzyna Grupa badawcza …a czemu? 6 lat – 10 lat  
 

12. Agata Kurzawa Taniec towarzyski – zajęcia od II 
semestru  

6 lat – 25 lat  

13. Iwona Łęcka Poetycko –literackie 13 lat – 25 lat  
 

14. Iwona Łęcka Gry i zabawy teatralno- 
plastyczne 

5 lat – 10 lat  

15. Mariusz Łęcki Nauka gry na gitarze 
Proszę podkreślić poziom 
zaawansowania: 

 podstawowy 

 średni 

 zaawansowany 

7 lat – 25 lat  

16. Mariusz Łęcki Zespół muzyczny 
(wokalno-instrumentalny) 

13 lat – 25 lat  

17.  Dziennikarskie 10 lat – 25 lat  
 

18. Bernadeta Matysiak Baletowe 4 lata – 15 lat  
 

19. Honorata Maciejewska Klub Miłośników Gier 
Planszowych i nie tylko… 

5 lat – 15 lat  

20. Honorata Maciejewska Gry i zabawy teatralno-plastyczne 3 lata – 8 lat  
 

21. Violetta Sikora Teatralne 6 lat – 25 lat  
 
 



22. Iwona Smektała - 
Strzelczyk 

Wokalne 6 lat – 25 lat  

23. Iwona Smektała - 
Strzelczyk 

Rytmika i umuzykalnienie 4 lata – 6 lat  

24. Piotr Szczepaniak Klub gier strategicznych 11 lat – 25 lat  
 

25. Natalia Wojtczak Chórek dziecięcy „Trelemele” 4 lata – 12 lat  
 

26. Natalia Wojtczak Nauka gry na gitarze 
Proszę podkreślić poziom 
zaawansowania: 

 Podstawowy 

 Średni 

 Zaawansowany 

7 lat – 17 lat  

27. Alicja Zaremba Taneczne: hip hop, locking 
dancehall, elementy jazzu, 
podstawowe kroki tańca 
towarzyskiego, elementy tańca 
współczesnego 

5 lat – 25 lat  

28. Katarzyna Zaremba Taneczne: Formy tańca ulicznego 
– hip hop, funk styles, 
house,  jazz, balet nowoczesny, 
funky i hip hop 

6 lat – 25 lat  

 

 

 

1. Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w zajęciach wybranej grupy 

zarówno w Młodzieżowym Domu Kultury jak i w terenie (proszę zakreślić właściwe) 

                                TAK                                           NIE 

 

2. Oświadczam, że dziecko nie ma przeciwskazań lekarskich do udziału w zajęciach, 

jednocześnie informuję, że dziecko choruje/nie choruje na przewlekłe 

choroby…………………………………………………………………………………., 

jest uczulone na…………………………………………………………………………, 

            stale przyjmuje leki……………………………………………………………………... 

 

3. Informuję, że dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności z powodu………....... 

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

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

 

4. Wyrażam zgodę i przejmuję na siebie całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo 

mojego dziecka, podczas jego samodzielnego przybycia na zajęcia i powrotu do 

domu po ich zakończeniu.  

 Zobowiązuję się do osobistego odbioru dziecka po zakończonych zajęciach 

 ( proszę podkreślić właściwe, dotyczy uczestników niepełnoletnich). 

 

5. Wyrażam zgodę zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie 

zgłoszenia uczestnika zajęć na potrzeby dokumentacji placówki, zgodnie z Ustawą z 

dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz. U. z 2002r. 

Nr101, poz.926, z póź. zm.), oraz na publiczne udostępnianie informacji o 

osiągnięciach uczestnika zajęć i wykorzystywanie jego wizerunku w materiałach 

promocyjnych MDK  



. 

 Rada Rodziców informuje, że roczna składka na rzecz Rady Rodziców działającej 

przy MDK( niezależnie od ilości zajęć, na które uczęszcza wychowanek) wynosi 

100,00 zł.,za każde następne dziecko z rodziny po 50,00 zł. 

Wpłat dokonywać można na konto R.R. ( 33 8430 0009 0005 0799 0154 9270)                

lub  w sekretariacie MDK: 

 I rata do 30 października 

II rata do 28 lutego  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostrów Wielkopolski, dnia………………..                 ………………………………………… 

 
                                                                                                                               Podpis rodzica/opiekuna  

                                                                                                                                lub pełnoletniego uczestnika zajęć  

 

 

 

 

 


