
WNIOSEK
o przyjęcie kandydata do Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Koniakowie

Proszę o przyjęcie …………………………………………………………………………………………………..…………………..
                                 (imię i nazwisko kandydata)

na zajęcia organizowane przez OPP w Koniakowie w roku szkolnym 2018/2019.

1. Dane kandydata:
a) Data urodzenia ………………….…………, miejsce urodzenia ……………….………………….………………….

b) PESEL ………………………………..…………………………………………………………………………………………………………

c) Adres zamieszkania …………………………………………………………………………………………………………………

2. Dane rodziców:
a) Imię i nazwisko matki …………………………………………………………………………………………………..…………

b) Imię i nazwisko ojca …………………………………………………………………………………………………………………

c) Adres zamieszkania (1)…………………………………………….………………………………………………………………

d) Telefon kontaktowy, e-mail …………………………………………………………………………………………………..

3. Wskazanie wybranych form i rodzajów zajęć (2):

a) .……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

b) .……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

c) .……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

d) .……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4. Oświadczam, że wyrażam zgodę na:
a) Udział kandydata w wycieczkach krajowych i zagranicznych …………… TAK/NIE (3)

 
          …………………….………….….………, dnia ………….….……………                   ……………………………………………………………………
                          (miejscowość)                                                 (data)                                                                     (czytelny podpis rodziców)

                         Do wniosku należy dołączyć wypełniony załącznik nr 1. 

Uwagi:
(1)

 - należy podać tylko w przypadku gdy adres zamieszkania rodziców jest inny niż  adres miejsca zamieszkania kandydata;
(2) 

- maksymalnie można wybrać 4 formy zajęć spośród wymienionych poniżej;
(3) 

- niepotrzebne skreślić

Formy i rodzaje zajęć do wyboru:
1. Koło bibułkarskie
2. Koło gry na instrumentach klawiszowych
3. Koło gry na instrumentach ludowych
4. Koło gry na instrumentach smyczkowych
5. Koło haftu krzyżykowego
6. Koło koronczarskie
7. Koło malarskie
8. Koło zręcznych rąk (w SP 1 Koniaków)
9. Koło zręcznych rąk II 
10. Zespół regionalny „Mała Istebna”
11. Zespół regionalny „Mały Koniaków”
12. Zespół taneczno-instrumentalny 
13. Zespół śpiewaczy
14. Zespół wokalno-taneczny



Załącznik nr 1 do wniosku o przyjęcie kandydata do Ogniska Pracy Pozaszkolnej  w Koniakowie.

Oświadczenie
Wyrażam  /  nie  wyrażam*  zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych  mojego  dziecka  ……………………………………………………………..
zawartych w wniosku kandydata o przyjęcie do Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Koniakowie, w celu przeprowadzenia rekrutacji  na rok
szkolny 2018/2019.

Administrator Danych Osobowych w Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Koniakowie.
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia PE i RE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony  osób  fzycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  (RODO) oraz  Ustawy  z  dnia  10  maja  2018  r.
o ochronie danych osobowych oraz procedurą rekrutacji do kół i zespołów OPP Koniaków.
Okres przechowywania związany jest z trwaniem rekrutacji do kół i zespołów.
 

…………………….………….….………, dnia ………….….……………                           …. ……………………………………………………………………
             (miejscowość)                                     (data)                                                       (czytelne  podpisy  rodziców)

Oświadczenie
Wyrażam / nie wyrażam* zgody na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka……………………………..………………………………………..
zawartych  w  wniosku  kandydata  o  przyjęcie  do  Ogniska  Pracy  Pozaszkolnej  w  Koniakowie  w  celu  uczestnictwa  w  zajęciach
w ramach działalności Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Koniakowie na rok szkolny 2018/2019.

Administrator Danych Osobowych w Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Koniakowie.
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia PE i RE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony  osób  fzycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  (RODO) oraz  Ustawy  z  dnia  10  maja  2018  r.
o ochronie danych osobowych w zakresie działalności  dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej  placówki oraz Systemu Informacji
Oświatowej.
Okres przechowywania związany jest z trwaniem uczestnictwa w kołach i zespołach.

 
…………………….………….….………, dnia ………….….……………                                                                ……………………………………………………………………
           (miejscowość)                                           (data)                                                                                        (czytelne podpisy rodziców)

Oświadczenie
Wyrażam / nie wyrażam* zgody  na publikację wizerunku oraz imienia i  nazwiska   w mediach ( prasa, TV, strona internetowa)
kronikach,  gazetkach  ściennych,  flmach  i  nagraniach  związanych   z  działalnością  Ogniska  Pracy  Pozaszkolnej  w  Koniakowie
mojego dziecka ……………………...……………………………………………………………………………...

Administrator Danych Osobowych w Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Koniakowie.
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia PE i RE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony  osób  fzycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  (RODO) oraz  Ustawy  z  dnia  10  maja  2018  r.
o ochronie danych osobowych. 
Okres przechowywania: okres działalności Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Koniakowie. 

 
…………………….………….….………, dnia ………….….……………                                                                ……………………………………………………………………
                    (miejscowość)                      (data)                                                                                                     (czytelne podpisy rodziców)


