Prywatny Żłobek
„ Małe Tygryski ”

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA
DO ŻŁOBKA

Proszę o przyjęcie ...............................................................................................................................
(nazwisko i imiona dziecka)

do żłobka od dnia...............................................od godz. ...................... do godz. ..............................

Data i miejsce urodzenia dziecka:
.............................................................................................................................................................
PESEL Dziecka...................................................................................................................................
Adres zamieszkania dziecka................................................................................................................
Adres zameldowania dziecka...............................................................................................................
DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW DZIECKA)
Nazwisko i imię matki..........................................................................................................................
PESEL matki:………………………………………………………………………………………..
Adres e-mail matki do kontaktu:…………………………………………………………………….
Miejsce pracy matki: …………………………………………………………………………………
Numer telefonu matki: ……………………………………………………………………………….
Nazwisko i imię ojca............................................................................................................................
PESEL ojca:…………………………………………………………………………………………..
Adres e-mail ojca:…………………………………………………………………………………….
Miejsce pracy ojca: …………………………………………………………………………………..
Numer telefonu ojca do kontaktu:…………………………………………………………………….

Wszystkie dane dotyczące miejsca zamieszkania, pracy i telefony rodziców zbierane są w celu uzyskania szybkiego
kontaktu z rodzicami w sytuacjach tego wymagających. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z
Ustawą z dnia 29.08.1997 r. t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)

ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO:

- podawania do wiadomości Organu Prowadzącego jakichkolwiek zmian w podanych wyżej
informacjach
– regularnego uiszczania

opłaty w wysokości………………….… w ……………....r. z tytułu

korzystania z żłobka do 5-tego każdego miesiąca , oraz do pokrywania kosztów wyżywienia zgodnie z
aktualną stawką dzienną.
W miesiącach z dofinansowaniem wnosić opłaty zgodnie z warunkami dotacji w danym roku
kalendarzowym.

– w przypadku choroby dziecka powiadomić żłobek telefonicznie lub osobiście do godz. 8.00, w
innym przypadku stawka żywieniowa nie będzie zwracana.

...........................................................................................................................................................
Data i podpis Rodziców/Opiekunów

Kto będzie przyprowadzał i odbierał dziecko z żłobka
(osoby nie wpisane tutaj będą musiały posiadać upoważnienie od rodziców do
odbioru dziecka) – proszę podać imię i nazwisko, numer dowodu osobistego , telefon
………………………………………………………………………………………………………....
...............................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...

Dodatkowe informacje o dziecku wg rodzica/opiekuna prawnego
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Wyrażam/ Nie wyrażam zgodę(y) na fotografowanie mojego dziecka na terenie żłobka, na
imprezach i wycieczkach oraz publikowanie tych zdjęć na stronie internetowej oraz facebooku
placówki.
Oświadczam, że dziecko nie jest nosicielem choroby zakaźnej.
Oświadczam że dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do palcówki żłobka

...................................
data

......................................
podpis Rodzica

Powyższe dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych / Dz. U. Nr 97 z 29
października 1997 r. z późn. zmianami/. i służyć będą wyłącznie do ewidencjonowania dzieci, rozliczania zobowiązań
finansowych wobec żłobka oraz w zakresie dotyczącym dobra dziecka. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wgląd i
aktualizacji
danych
osobowych
przechowywanych
w
placówce
.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych.

