
                                                    Karta zgłoszenia dziecka                                                  

Godziny pobytu dziecka w placówce  od….…...…  do…………..

Klub Dziecięcy pracuje od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00 – 17.00 tj. podstawowa opieka
godzinowa wg ustawy z dnia 4 lutego 2011 o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz.U.2013.1457 tekst 
jednolity) trwa 10 godz. w Klub Dziecięcy/Dzienny opiekun/Żłobek Radość Maluszka. W dni 
ustawowo wolne od pracy, dni wolne wynikające z Kalendarium placówki oraz przerwy/a 
wakacyjna opłata czesnego jest kwotą stałą.

Dane osobowe i adres przyjęcia dziecka:

Imiona

Nazwisko

PESEL

Data urodzenia

Miejsce urodzenia

Adres zamieszkania

Dane rodziców/opiekunów dziecka:

       Mama Tata

Imię

Nazwisko

Nr dowodu osobistego

Pesel / rodzica

Adres zamieszkania

Adres zameldowania

Miejsce pracy

Telefon do pracy

Telefon kontaktowy

E- mail



Informację dodatkowe o dziecku:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

( W tym miejscu należy umieścić informację, o przebytych  chorobach i  stanie zdrowia dziecka 
ewentualnych alergiach zaleceniach od lekarza.)

Upoważnienie odbioru dziecka z klubu dziecięcego Radość Maluszka

Upoważniam osoby:

1………………………………………………………………………………………………………
  (imię nazwisko, nr dowodu osobistego, nr telefonu)

2……………………………………………………………………………………………………….
  (imię nazwisko, nr dowodu osobistego, nr telefonu)

3……………………………………………………………………………………………………….
  (imię nazwisko, nr dowodu osobistego, nr telefonu)

Oświadczam , że dane przedłożone w niniejszym podaniu są zgodne ze stanem faktycznym i podaję je dobrowolnie. Niniejszym 
wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w niniejszym podaniu w celu przeprowadzenia  procedury 
rekrutacji oraz  w celu realizacji umowy przez administratora danych – Klubu Dziecięcego  „ Radość Maluszka’’ z siedzibą 
w Gdańsku ul. Grunwaldzka 551/2.
Zapoznałem-am się z treścią „ Informacji o administratorze danych osobowych, przesłankach i prawach przysługującym osobom, 
których dane przetwarzane są przez Klub Dziecięcy Radość Maluszka w Gdańsku. W tym z informacją o celu i sposobach 
przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie do ich poprawiania.   

.……………………………                                                                      …………………………….
      ( data przyjęcia zgłoszenia  )                                                                                                                             ( podpis  )                  
                                                                                                                  

           
           Klub Dziecięcy  „ Radość Maluszka’’
           Ul. Mjr. Mieczysława Słabego 2/ 1b, 80-298 Gdańsk

           strona www.radoscmaluszkapl;  biuro@radoscmaluszka.
           Dyrektor Agnieszka Hąbek    Tel.  502 384 814.                            

mailto:biuro@radoscmaluszka

