
Załącznik nr 2 
do Regulaminu „Zasady rekrutacji na zajęcia  

w PMDK w Miastku” 
    

 Dyrektor  
       PMDK w Miastku 

 
WNIOSEK 

o przyjęcie na zajęcia do Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Młodzieżowej w Miastku 
w roku szkolnym 20…./20….. 

1. Imię, nazwisko uczestnika ……………………………………………………………………………………………………….………………….. 
2. Data i miejsce urodzenia ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. Numer Pesel uczestnika: 
4.Szkoła 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
5.DEKLARUJĘ UCZESTNICTWO W NASTĘPUJĄCYCH FORMACH ZAJĘĆ: 

L.p. NAZWA FORMY ZAJĘĆ NAUCZYCIEL 

1   

2   

3   

Oświadczam, że nie istnieją żadne przeciwwskazania zdrowotne do uczestnictwa w zajęciach w w/w sekcjach. 
 

6. Imiona i nazwiska rodziców uczestnika 

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

7. Adres zamieszkania rodziców uczestnika, w przypadku uczestnika pełnoletniego – adres zamieszkania uczestnika 

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

8. Adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców uczestnika lub uczestnika pełnoletniego – o ile posiadają 

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

9. Oświadczam, że – właściwe zaznacz (n/w kryteria będą brane pod uwagę w przypadku większej liczby chętnych niż miejsc  
w sekcji): 
1) Kandydat wychowuje się w rodzinie wielodzietnej 
2) Kandydat ma orzeczenie lekarskie o niepełnosprawności, o ile rodzaj niepełnosprawności nie wyklucza udziału w danej formie 
zajęć 
3) Jedno z rodziców kandydata posiada orzeczenie lekarskie o niepełnosprawności 
4) Oboje rodziców kandydata ma orzeczenie lekarskie o niepełnosprawności  
5) Rodzeństwo kandydata ma orzeczenie lekarskie o niepełnosprawności 
6) Kandydat jest wychowywany przez jednego z rodziców 
7) Kandydat jest objęty pieczą zastępczą 
8) Kandydat posiada szczególne uzdolnienie, które potwierdzi szkoła, do której uczęszcza 
9) Rodzice lub rodzeństwo kandydata uczęszczali lub uczęszczają na zajęcia 
10) Kandydat jest wolontariuszem 
11) Rodzina kandydata objęta jest pomocą społeczną 
 
 

Wyrażam zgodę: 
 na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); 
 na wykorzystanie mojego wizerunku* / mojego dziecka* na potrzeby informacyjne i promocyjne  PMDK w Miastku zgodnie  
z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1) oraz ustawą z dnia  
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z zm.). Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym,  
iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas zajęć, spotkań, wyjazdów, zbiorowych zgromadzeń itp., mogą zostać umieszczane na 
stronach internetowych, w mediach lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich, na portalach społecznościowych, YouToube, podczas wystaw 
oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych i publikacjach. Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń (istniejących  i przyszłych) względem 
Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Miastku, z tytułu  wykorzystywania mojego wizerunku/głosu/wypowiedzi na potrzeby  
określone w oświadczeniu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwia uczestnictwo osoby  
w zajęciach, imprezach itp. Zgoda obowiązuje bezterminowo. 
 

Miastko, dnia ………………………………………..                                …....……………………………………..………………………….. 
czytelny podpis rodzica / opiekuna uczestnika  
lub uczestnika pełnoletniego 

*niepotrzebne skreślić 

             


