
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA 
DO KLUBOWEGO CENTRUM AKTYWNOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY  

„NARNIA”  
Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Wrocław 

Dane uczestnika: 

1. Imię i nazwisko  
...............................................................................................................................................  
2. Data urodzenia 
...............................................................................................................................................  
3. Imiona i nazwiska rodziców (opiekunów prawnych) 
...............................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................  
4. Adres zamieszkania 
……………………….................................................................................................... ................... 
5. Telefony do kontaktu z rodzicami (opiekunami prawnymi)  
……...............................................…........................................................................................ 
...............................................................................................................................................  
6. Szkoła, klasa 
……………................................................................................................................................. 
7. Uwagi ważne ze względu na opiekę nad dzieckiem 

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

..............................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................  
8. Ze względu na to, że w Klubie prowadzimy zajęcia kulinarne to proszę o informację czy dziecko ma 
jakieś alergie pokarmowe? Jeśli tak to jakie?  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Przyjmuję do wiadomości, że Klubowe Centrum Aktywności Dzieci i Młodzieży „Narnia” jest czynne w 
poniedziałki w godzinach 17:00-19:00, we wtorki w godzinach 17:00-19.00, w środy w godzinach 17:00-
19:00, w czwartki w godzinach 16:30-19:30, piątki 17:00-19:00. Zgadzam się na następujące zasady 
wychodzenia dziecka z zajęć (zaznaczyć kółkiem):  
1) Dziecko może samodzielnie opuszczać Klubowe Centrum Aktywności Dzieci i Młodzieży „Narnia” po 
zajęciach, w których uczestniczy  
2) Dziecko będzie odbierane przez .......................................................................................... 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego w zajęciach Klubowego Centrum 
Aktywności Dzieci i Młodzieży „Narnia” zgodnie z regulaminem Centrum.  
Czytelny podpis rodzica lub opiekuna 
 
………………………………………….................................................................................................  
Wyrażam zgodę na umieszczenie zdjęć lub filmów(dokumentujących zajęcia klubowe) z wizerunkiem 
mojego dziecka/podopiecznego na stronach internetowych Fundacji MDCh oraz na przetwarzanie danych 
dziecka/podopiecznego w działaniach związanych z realizacją i sprawozdawczością dotyczącą zadania 
finansowanego przez Gminę Wrocław – Klubowe Centrum Aktywności Dzieci i Młodzieży „Narnia”. 

 

Czytelny podpis rodzica lub opiekuna 
  
............................................................................................................................................ 
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HARMONOGRAM PRACY KLUBOWEGO CENTRUM AKTYWNOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY NARNIA 
 

Poniedziałek: „W to mi graj!” 17:00-19:00 
Wtorek: „RobiMY teatr!” 17:00-19:00 

Środa: „Dzieciaki z jednej paki” 17:00-19:00 
Czwartek: „W głowie się nie mieści!” i „Grajmy do jednej bramki!” 16:30-19:30 

Piątek: „Ładna sztuka” 17:00-19:00 
 

Numer kontaktowy do KCADiM Narnia 
530 669 855 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA: 

 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem formularza kontaktowego/karty 

zgłoszenia dziecka lub w inny sposób (przekazanie wizytówki, przesłanie poczty elektronicznej, kontakt telefoniczny), są gromadzone, 

przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione. 

Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Fundacji Młodzież dla Chrystusa, jak też podmiotom udzielającym 

wsparcia Fundacji na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane 

osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do 

PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. 

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla 

jakiego zostały zgromadzone. 

Administrator Danych Osobowych: Fundacja Młodzież dla Chrystusa, ul. Traugutta 85/87, lok. 18, 50-418 Wrocław, e-mail biuro@mdch.pl 
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