Załącznik nr 1a
do Regulaminu określającego tryb
i zasady przyjmowania dzieci
i młodzieży do MDK
w roku szkolnym 2019/2020.

Imię i nazwisko rodzica
…………………………………………………………………………

Adres do korespondencji
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………...

DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU ZAJĘĆ
W MŁODZIEŻOWYM DOMU KULTURY W BIAŁYMSTOKU
Deklaruję, iż moje dziecko …………………………………………………………………………………………..
urodzone dnia ………………………………………… w…………………………………………………………….. ,
w roku szkolnym 2019/2020 będzie kontynuowało uczestnictwo w zajęciach pracowni *
…………………………………………………………………………………………………………………………………
instruktor prowadzący………………………………………………………………………………………………

data i czytelny podpis rodzica
……………………………………………………………………………..

*Jeśli dziecko uczęszcza na zajęcia do więcej niż jednej pracowni, proszę o wypełnienie trzech odrębnych deklaracji
z zaznaczeniem nr 1, 2, 3 (pracownie 1-go, 2-go i 3-go wyboru) i przekazanie ich nauczycielowi prowadzącemu daną
formę.
Przypominamy: Możliwość uczestnictwa w więcej niż jednej pracowni uzależniona jest od ilości dzieci
w danej formie zajęć. Jeśli po przeprowadzeniu postępowania uzupełniającego Młodzieżowy Dom Kultury
w Białymstoku (ul. Warszawska 79a) dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor może wyrazić zgodę
na uczestnictwo w więcej niż jednej pracowni.

Zapoznałem/-am się z treścią Klauzuli informacyjnej zamieszczonej na stronie internetowej
Młodzieżowego Domu Kultury w Białymstoku - www.mdk.bialystok.pl

podpis rodzica

Załącznik nr 1b
do Regulaminu określającego tryb
i zasady przyjmowania dzieci
i młodzieży do MDK
w roku szkolnym 2019/2020.

Imię i nazwisko
…………………………………………………………………………

Data urodzenia
………………………………………………….

Adres do korespondencji
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………...

DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU ZAJĘĆ DLA UCZESTNIKA PEŁNOLETNIEGO
W MŁODZIEŻOWYM DOMU KULTURY W BIAŁYMSTOKU
Deklaruję, iż w roku szkolnym 2019/2020 będę kontynuować uczestnictwo w zajęciach
pracowni *
…………………………………………………………………………………………………………………………………
instruktor prowadzący………………………………………………………………………………………………

data i czytelny podpis
……………………………………………………………………………..
*Jeśli uczęszczasz na zajęcia do więcej niż jednej pracowni, proszę o wypełnienie trzech odrębnych deklaracji
z zaznaczeniem nr 1, 2, 3 (pracownie 1-go, 2-go i 3-go wyboru) i przekazanie ich nauczycielowi prowadzącemu daną
formę.
Przypominamy: Możliwość uczestnictwa w więcej niż jednej pracowni uzależniona jest od ilości dzieci
w danej formie zajęć. Jeśli po przeprowadzeniu postępowania uzupełniającego Młodzieżowy Dom Kultury
w Białymstoku (ul. Warszawska 79a) dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor może wyrazić zgodę
na uczestnictwo w więcej niż jednej pracowni.

Zapoznałem/-am się z treścią Klauzuli informacyjnej zamieszczonej na stronie internetowej
Młodzieżowego Domu Kultury w Białymstoku - www.mdk.bialystok.pl

podpis

