…..................................................
data zgłoszenia

KARTA ZAPISU DZIECKA
Niepubliczny Żłobek „Karolek”
Nieznanowice 24, 32-420 Gdów

1. DANE DZIECKA:
Imię/imiona/ i nazwisko...................................................................................................................................................................
Data i miejsce urodzenia …............................................................................................................................................................
PESEL dziecka …...........................................................................................................................................................................
Adres zamieszkania …...................................................................................................................................................................
Adres zameldowania (wpisać, gdy jest inny niż zamieszkania) ….........................................................................................................
Orzeczenie o niepełnosprawności TAK

NIE

Jeżeli TAK, proszę wpisać jakie…..................................................................................................................................................

2. DANE RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH:
MAMA

TATA

Imię: …....................................................................

Imię: …....................................................................

Nazwisko: …............................................................

Nazwisko: …............................................................

PESEL: …................................................................

PESEL: …................................................................

Tel.: …......................................................................

Tel.: …......................................................................

Miejsce pracy:..........................................................

Miejsce pracy:..........................................................

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

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

Informacja dotycząca rodzeństwa: czy dziecko posiada rodzeństwo TAK

NIE

Jeśli TAK, proszę podać liczbę rodzeństwa oraz rok urodzenia ….................................................................................................

3. DEKLAROWANY POBYT DZIECKA (godziny od - do) .................................................................................................
4. NUMER TELEFONU DO NATYCHMIASTOWEGO KONTAKTU Z RODZICAMI:
tel. …..............................................................................................................................................................................................

5. OSOBY UPOWAŻNIONE DO ODBIERANIA DZIECKA:
Imię i nazwisko

nr dowodu osobistego

stopień pokrewieństwa

….....................................................................................................................................................................................................
….....................................................................................................................................................................................................
….....................................................................................................................................................................................................
….....................................................................................................................................................................................................
Rodzice biorą pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka od chwili odebrania go ze żłobka przez wskazaną
powyżej osobę upoważnioną.

6. ADRES E-MAILOWY, NA KTÓRY MAJĄ BYĆ WYSYŁANE INFORMACJE ZE ŻŁOBKA:
…....................................................................................................................................................................................................

7. INFORMACJE O STANIE ZDROWIA DZIECKA:
Choroby przewlekłe i przyjmowane leki, przebyte choroby zakaźne, wady rozwojowe, wskazania lekarskie np. dieta, alergie
pokarmowe, potrzeba snu w ciągu dnia itp. (proszę opisać)..........................................................................................................
…....................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
…....................................................................................................................................................................................................

8. INFORMACJE O SZCZEPIENIACH:
........................................................................................................................................................................................................
…....................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
…....................................................................................................................................................................................................

ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO:
–
–
–
–
–
–

przestrzegania postanowień statutu żłobka oraz umowy o świadczeniu usługi,
podawania do wiadomości żłobka zmian w podanych wyżej informacjach,
regularnego uiszczania opłat za żłobek, z góry do 10-ego każdego miesiąca,
odbierania dziecka ze żłobka osobiście lub przez osobę dorosłą zgłoszoną opiekunowi na piśmie, zapewniającą dziecku
bezpieczeństwo,
przyprowadzania do żłobka tylko zdrowego dziecka,
uczestnictwa w zebraniach rodziców.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA I JEGO RODZINY:
–

–

wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie naszych danych osobowych oraz naszego dziecka w celach
związnych z przyjęciem do Niepublicznego żłobka Karolek i pobytem w placówce naszego dziecka, zgodnie z ustawą z dnia
29.08.1997 o ochronie danych osobowych,
przyjmujemy do wiadomości, że powyższe dane podlegaja ochronie i służyc będą wyłącznie do ewidencjonowania dzieci,
rozliczania zobowiązań finansowych wobec żłobka oraz w zakresie dotyczącym dobra dziecka. Osoba, której dane dotyczą
ma prawo wglądu i aktualizacji danych osobowych przechowywanych w żłobku,

Data: …...................................

Podpisy rodziców: …..............................................................................

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA :
–

–

oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i materiałów filmowych zawierających wizerunek mojego dziecka
zarejestrowanych podczas zajęć, wycieczek i uroczystości zorganizowanych przez żłobek oraz Stowarzyszenie Na Rzecz
Rozwoju Wsi Nieznanowice,
ponadto wyrażam zgodę na umieszczanie i publikowanie prac wykonanych przez moje dziecko na stronie internetowej
stowarzyszenia, profilach internetowych zarządzanych przez stowarzyszenie, jak Facebook i inne oraz w mediach w celu
informacji i promocji żłobka.

Data: …...................................

Podpisy rodziców: …..............................................................................

