
............................................................                                                         Chobienia, dnia ........................... r.
   imiona i nazwisko rodzica / opiekuna

ZGŁOSZENIE
Z G O D A rodzica /opiekuna*

Dane dziecka ......................................................................................................
(imię i nazwisko)

Data urodzenia .....................................................................................................
(dd/mm/rok,  miejscowość)

Adres zamieszkania ..............................................................................................

Telefon kontaktowy do rodziców/opiekunów ........................................................

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka  w zajęciach tanecznych dla dzieci przedszkolnych/ 
szkoły podstawowej kl I – IV

• taniec towarzyski
• taniec orientu z podstawami baletu

* właściwe podkreślić
marca -  czerwca 2016

prowadzonych przez Ośrodek Kultury w Chobieni od dnia .......................................................... 

Regulamin
1. Zobowiązuje się do przyprowadzania/ odbierania swojego dziecka lub wskazania pisemnie innej osoby, 
która będzie uprawniona do tych czynności, zgodnie z harmonogramem pracy instruktora i grupy do której 
należy moje dziecko.

2.Zobowiązuję się do do systematycznego regulowania zobowiązań finansowych do 10 każdego miesiąca 
wynikających z ogłoszenia za uczestnictwo mojego dziecka w zajęciach. 
Opłata za zajęcia tańca towarzyskiego lub orientu z podstawami baletu  od marca 2016
wynosi  20,00 zł za 1 miesiąc / 5,00 zł za 1 spotkanie
    
3. Czas trwania zajęć:
- dzieci przedszkolne 30 min
- dzieci szkolne 45 min
zajęcia planowane są 2 razy w tygodniu, godziny przed popołudniowe ok. 13/14 00 – 15/16 00   (dokładne 
godziny i  dni tygodnia uzgodnione zostaną po zebraniu odpowiedniej grupy dzieci do proponowanych 
zajęć)- informacje na Facebook i telefonicznie wg. zgłoszeń.

4. Miejsce prowadzenia zajęć
-sala widowiskowa Ośrodka Kultury w Chobieni

5. Planowany termin rozpoczęcia zajęć – 2.03.2016r.

6. Istnieje możliwość zapisania dziecka do obu zajęć tanecznych.

Uwagi dodatkowe
Rozpoczęcie prowadzenia zajęć tanecznych (taniec towarzyski lub orient z podstawami baletu) 
przez CHOK uzależnione jest od liczby osób chętnych w poszczególnych zajęciach.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu/ zgodzie na udział dziecka w 
zajęciach dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie danych 
Osobowych (t.j. Dz.U z 2014 poz 1182 ze zmianami).

.....................................................................
       podpis rodzica/ opiekuna
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