KARTA PRZYJĘCIA DZIECKA
DO NIEPUBLICZNEGO ŻŁOBKA „KUBUŚ"
W WARSZAWIE WESOŁA UL. JEŹDZIECKA 21 f lok.13

Imię i nazwisko dziecka ................................................................................................
Data urodzenia dziecka ................................... Nr Pesel dziecka _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Adres zamieszkania dziecka.........................................................................................
........................................................................................................................................
/ miejscowość, ulica, nr domu, kod pocztowy, poczta, gmina, dzielnica, województwo/

Adres zameldowania dziecka.........................................................................................
........................................................................................................................................
/ miejscowość, ulica, nr domu, kod pocztowy, poczta, gmina, dzielnica, województwo/

Imiona i nazwiska rodziców (opiekunów)……………………………………….................
........................................................................................................................................
Nr telefonów rodziców: ................................................................................................
Inne telefony kontaktowe ...............................................................................................
........................................................................................................................................
Adres e-mail:..................................................................................................................
Przyjęcie do żłobka grupa młodsza -„Bobasy” (od 1 do 2 lat) grupa starsza –
„Krasnale” (od 2 do 3 lat)* / *niepotrzebne skreślić/
i ......... posiłki/posiłek dziennie: śniadanie,obiad,podwieczorek* /*niepotrzebne skreślić/
od dnia...............20....roku.
Inne potrzeby i wymagania dziecka................................................................................
Stan zdrowia dziecka......................................................................................................


Czy wyraża Pan, Pani, zgodę na udział dziecka w organizowanych
wycieczkach tematycznych (pieszych) poza teren przedszkola-żłobka ?

TAK - NIE *


Czy dziecko będzie brało udział w zajęciach dodatkowych płatnych?

TAK - NIE *
/* właściwe podkreślić lub zaznaczyć kółkiem/

Zajęcia dodatkowe odpłatne proponowane do wyboru opiekunów dziecka: taniec,
gimnastyka korekcyjna, Multi sport, rytmika *
/* właściwe podkreślić lub zaznaczyć kółkiem/

/verte/
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Osoby upoważnione do odbioru dziecka ze żłobka /podać imię i nazwisko,
stopień pokrewieństwa wszystkich osób upoważnionych; dla osób niepełnoletnichrok urodzenia/.
........................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….......................................................
Zobowiązuję się :
- podawać do wiadomości żłobka zmiany w podanych wyżej informacjach;
-

po decyzji o przyjęciu dziecka do żłobka podpisać umowę ze żłobkiem;
- zapoznać się z regulaminem i statutem żłobka oraz stosować się
do zawartych w nim postanowień;
- do regularnego uiszczania opłaty za żłobek zgodnie z
umową i statutem żłobka;

W związku z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. Nr 101,
poz. 926 z 2002 r. ze zmianami) wyrażam zgodę na wykorzystywanie zawartych w niniejszej
karcie danych w celach statystycznych oraz w sprawach związanych z opieką żłobkową .
Pouczona(ny)

zostałam(em) o prawie wglądu do tych danych oraz ich zmiany.

Świadoma(my) odpowiedzialności karnej w przypadku podania nieprawidłowych danych
oświadczam, że przedłożone przeze mnie w niniejszej karcie informacje są zgodne ze
stanem faktycznym.
Wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i filmów z wizerunkiem mojego dziecka na stronie
internetowej przedszkola i żłobka oraz w innych miejscach w internecie, na gazetkach,
filmach i tablo w przedszkolu i żłobku, w prasie i telewizji w celach promocyjnych i
pamiątkowych przedszkolai żłobka bez podawania danych osobowych dziecka i rodziców.

Data: Warszawa, dnia..................20…..r.

..............................................................
/Podpisy rodziców (opiekunów)/

Decyzja o przyjęciu dziecka do żłobka:
…………………………………………………………………………………………………..
PODPIS WŁAŚCICIELA żŁOBKA:
Elżbieta Nowicka / Magdalena Bakuła

2

