KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO KLUBU JĘZYKOWEGO SUPER KIDS

w EL DORADO Cultural Center

DANE DZIECKA:
IMIĘ I NAZWISKO: ________________________________________________________________________________________________
DATA URODZENIA: __________________________________________________ WIEK _________________________________________
ADRES ZAMIESZKANIA: ____________________________________________________________________________________________
WZROST: __________________INFORMACJE ŻYWIENIOWE: ________________________________________________________________
CZY DZIECKO UCZYŁO SIĘ JUŻ WCZEŚNIEJ JĘZYKA ANGIELSKIEGO?

□ TAK

□ NIE Gdzie? _______________________________________________

INNE UWAGI: ___________________________________________________________________________________________________
INFORMACJA RODZICÓW O STANIE ZDROWIA DZIECKA
1.
Czy dziecko jest uczulone? □ TAK □ NIE
Alergeny / Objawy alergii _______________________________________________________________________________________
2.

Czy dziecko cierpi na przewlekłą/nawracającą chorobę?

□ TAK

□ NIE

Nazwa choroby/Symptomy______________________________________________________________________________________
3.

Czy dziecko przyjmuje leki?

□ TAK

□ NIE

Przyczyna/Nazwa i dawka leku____________________________________________________________________________________
6.

Inne ważne informacje na temat zdrowia dziecka: _________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

DANE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH:
IMIĘ I NAZWISKO: ________________________________________________________________________________________________
SERIA i NR DOWODU:_______________________________________________________________________________________________
ADRES ZAMELDOWANIA: ___________________________________________________________________________________________
ADRES DO KORESPONDENCJI (jeśli jest inny niż adres zameldowania):_______________________________________________________________
NR TEL. KOM.: _______________________________DODATKOWY TEL. (proszę podać do kogo należy): _________________________________
E-MAIL: _______________________________________________________________________________________________________

OSOBY UPOWAŻNIONE DO ODBIORU DZIECKA (proszę określić pokrewieństwo):
1. ______________________________________________________________________________________________
2.______________________________________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________________________________

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Oświadczam, iż akceptuję program i regulamin programu SUPER KIDS w el Dorado Cultural Center.
Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań lekarskich do uczestnictwa dziecka w programie i biorę odpowiedzialność za podaną informację.
Stwierdzam, że podałem wszystkie znane mi informacje na temat dziecka, które mogą pomóc w zapewnieniu mu właściwej opieki w
czasie pobytu dziecka w klubie.
W razie zagrożenia zdrowia lub życia dziecka wyrażam zgodę na przewiezienie dziecka do szpitala, a także leczenie szpitalne i zabiegi
diagnostyczne w przypadku stwierdzenia przez lekarza takiej konieczności. Organizatorzy programu zobowiązują się do powiadomienia
rodziców/opiekunów prawnych o tym fakcie.
Oświadczam, że zobowiązuję się do zapewnienia bezpieczeństwa mojemu dziecku w drodze pomiędzy miejscem rozpoczęcia i
zakończenia zajęć, a domem.
Wyrażam zgodę na wykonywanie zdjęć i kręcenie filmów z udziałem mojego dziecka podczas zajęć oraz na ich późniejsze wykorzystanie
do celów prasowych, reklamowych i dokumentacyjnych.
Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie powyższych danych osobowych przez el Dorado Cultural Center w celach
informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 97.101.926).

___________________________________________
Data i podpis rodzica lub opiekuna prawnego

