
  

  
 
Radziejowice, dnia                

 

 
KARTA ZGŁOSZENIOWA –  Lato lipiec 2015 

 
 
Pełniąc prawną opiekę nad dzieckiem, ja niżej podpisany/a 

1. Dane osobowe Rodzica/Opiekuna - osoby do kontaktu: 
Imię i Nazwisko: 
Adres zamieszkania( ulica i numer domu / mieszkania):  

Kod pocztowy:         -                        Miejscowość:  
Telefon kontaktowy:  
Adres e-mail:  
 
Zgłaszam dziecko do udziału w (proszę zaznaczyć): 
 

 Wycieczka do Rawy Mazowieckiej 7 lipca godz. 9.00-16.00 – koszt 20 zł 

 Wycieczka rowerowa do Grzegorzewic 9 lipca godz. 10.00-15.00 - bezpłatnie 

 Warsztaty Kosmiczna Podróż 13-17 lipca godz. 10.00-14.00 - bezpłatnie  

 Spektakl „Królewna śnieżka” 17.07. godz. 14.00 - bezpłatnie 

 Warsztaty karate tradycyjnego  20-24 lipca godz. 10.00 

  

 
  

2. Dane osobowe dziecka: 
Imię i Nazwisko:  
Data i miejsce urodzenia dziecka: 
Nr PESEL dziecka  
Adres zamieszkania( ulica i numer domu / mieszkania):  
Kod pocztowy:     -        Miejscowość:  
 
Jednocześnie wyrażam zgodę na odbieranie dziecka z zajęć przez: 

3. Dane osób upoważnionych do odbioru dziecka. 
Imię i Nazwisko: 
Telefon kontaktowy:  
Seria i numer dowodu osobistego: 
 
Imię i Nazwisko: 
Telefon kontaktowy:  
Seria i numer dowodu osobistego: 
         
Informacje o stanie zdrowia dziecka: 
 
a) Czy dziecko może uczestniczyć we wszystkich zajęciach sportowych? 

TAK   NIE    
 
W jakich nie może?  
 
 
 
b) Czy dziecko jest astmatykiem?  

TAK   NIE  
  
c) Czy dziecko jest alergikiem?  

TAK   NIE    



  

Jeśli tak, to na co jest uczulone?  
 
 
 
 
d) Czy dziecko regularnie przyjmuje leki? 

TAK   NIE    
 
Jeśli tak, to jakie?  
 
 
 
e) Czy istnieją jakieś ograniczenia dotyczące przyjmowania posiłków przez dziecko?  

TAK   NIE  
 
Jeśli tak, to jakie?  
 
 
 
f) Czy dziecko może przebywać na zewnątrz?  

TAK   NIE  
 
g) Czy dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności? 

TAK   NIE  
 
h) Inne uwagi Rodzica / Opiekuna, dotyczące zdrowia/zachowania dziecka:  
 
 
 
 
 

 Stwierdzam, iż podałam/em wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą pomóc w zapewnieniu mu właściwej 
opieki. 

 Akceptuję regulamin dostępny  w GCK POWOZOWNIA w Radziejowicach 

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w niniejszym formularzu dla potrzeb rekrutacji i organizacji 
zajęć dla dzieci przez GCK POWOZOWNIA w Radziejowicach zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1977r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 
 
 

 
Data                 
 
 
Podpis czytelny Rodzica/Opiekuna prawnego 


