
DEKLARACJA KONTYNUACJI UCZESTNICTWA  

w zajęciach w MŁODZIEŻOWYM  CENTRUM KULTURY W LEGNICY  w roku szkolnym  2021/2022 

 

Wszystkie pola są obowiązkowe i należy je wypełnić czytelnie  

1. Dane dotyczące zajęć :  

 

Nauczyciel  

 

 Podpis nauczyciela MCK  

po konsultacji  z rodzicem/opiekunem 

Nazwa koła  

 

  

 

2. Dane uczestnika  

 

Imię i nazwisko   

 

Data urodzenia 

 

 

PESEL/nr 

paszportu 

 

Adres  

zamieszkania 

 

Przedszkole/ 

szkoła/klasa 

 

 

3. Dane rodziców /opiekunów  

 

Imię   Imię   

Nazwisko  Nazwisko  

Telefon   Telefon  

E-mail   E-mail   

 

 4. Oświadczenia i deklaracje (oświadczenie składa rodzic/opiekun prawny w przypadku uczestnika niepełnoletniego,  

w przypadku uczestnika pełnoletniego sam uczestnik). 

 

Oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka/mój(dotyczy uczestnika pełnoletniego) pozwala na udział w/w zajęciach. 

Zapoznałam/em się i akceptuję Procedury zapewniania bezpieczeństwa  obowiązujące w Młodzieżowym Centrum Kultury  

w Legnicy  oraz z Ścieżką szybkiej komunikacji z rodzicami dostępne na www.mck.legnica.eu/COVID-19.  

Zobowiązuję się  do każdorazowego odbierania telefonu od pracowników MCK i w przypadku gdyby u mojego dziecka 

wystąpiły niepokojące objawy chorobowe zobowiązuję się do odebrania go w trybie natychmiastowym z wyznaczonego 

 w placówce pomieszczenia do izolacji. 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Klauzulą informacyjną i Regulaminem uczestnika zajęć, zamieszczonymi na odwrocie 

wniosku. 

 

    5. Deklaracja zgody na  : powrót dziecka z zajęć/publikacja wizerunku  

Oświadczam, że  wyrażam zgodę  nie wyrażam zgody na samodzielny powrót dziecka do domu po skończonych zajęciach 

(nie dotyczy uczestnika pełnoletniego) 

 

Oświadczam, że  wyrażam zgodę  nie wyrażam zgody na publikację moich danych osobowych (dotyczy uczestnika 

pełnoletniego) /danych osobowych mojego dziecka w zakresie: imię, nazwisko, wiek, informacja o osiągnięciach i uczestnictwie 

w zajęciach i konkursach organizowanych przez MCK  oraz  wizerunku w materiałach informacyjnych i promocyjnych 

Młodzieżowego Centrum Kultury w Legnicy 

 

Świadoma/y odpowiedzialności karnej w przypadku podania nieprawidłowych danych oświadczam, że dane zawarte w deklaracji 

są zgodne z prawdą. 

……………………………………............................................... 

                                                                                                               (data i podpis rodzica/opiekuna/uczestnika pełnoletniego)  

Potwierdzenie przyjęcia dziecka  (deklaracja ważna jedynie po zatwierdzeniu przez  kierownictwo placówki) 
 
 

 

 
Pieczęć placówki  

 
 

 

 
Data przyjęcia deklaracji 

wpisuje pracownik MCK 

 
 

 

 
Podpis i pieczęć dyrektora MCK Legnica  

http://www.mck.legnica.eu/COVID-19


 

Klauzula informacyjna :  

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Unii Europejskiej PL): 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku; 

2. Wyrażam zgodę na publikację imienia i nazwiska kandydata na liście osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 

na zajęcia oraz na liście osób przyjętych i nieprzyjętych na zajęcia. 

3. Zapoznałam/łem się z Informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych umieszczoną na stronie 

WWW.mck.legnica.eu w zakładce MCK/RODO  

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że: 

1. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku jest Dyrektor Młodzieżowego Centrum Kultury w Legnicy 

przy ul. Mickiewicza 3 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Młodzieżowym Centrum Kultury w Legnicy możliwy jest pod numerem 

telefonu 76 728 65 28 lub adresem e-mail: iod@zojo.legnica.eu 

3. Dane osobowe zawarte we wniosku będą przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit. C ogólnego rozporządzenia jw. o 

ochronie danych, w celu realizacji zadań określonych ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2018 

poz.996 ), tj. rekrutacji na zajęcia prowadzone w Młodzieżowym Centrum Kultury w Legnicy; 

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie wymaganym ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. 

2018 poz 996.) 

 

Regulamin uczestnika zajęć w MCK Legnica  

       1.    W zajęciach placówki mogą uczestniczyć dzieci i młodzież ucząca się. 

       2.   Uczestników zapisuje się na podstawie deklaracji chęci uczestnictwa lub wniosku o przyjęcia na zajęcia na dany rok   

szkolny zgodnie z obowiązującymi zasadami rekrutacji     

3.   Uczestnicy zajęć okazjonalnych biorą w nich udział na podstawnie zgłoszenia   przewidzianego regulaminem danej formy 

okazjonalnej. 

Prawa uczestnika zajęć w Młodzieżowym Centrum Kultury w Legnicy  
       1.   Uczestnik ma prawo do: 

- zorganizowanych zajęć uwzględniających zasady higieny pracy umysłowej, 

- opieki wychowawczej ze strony wszystkich pracowników MCK, 

-  ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, oraz przed uzależnieniami,  

-  poszanowanie swej godności, swobody wyrażania myśli i przekonań - jeśli nie narusza tym dobra innych osób, 

-  rozwijania zainteresowań, uzdolnień  talentów poprzez udział w zajęciach organizowanych przez placówkę, 

-  korzystanie z pomieszczeń placówki, sprzętu, środków dydaktycznych na danych zajęciach, 

-  zrzeszanie się w organizacjach działających na terenie placówki, lub tworzenia nowych po uzyskaniu zgody dyrekcji, 

-  uczestnictwa  w zajęciach dowolnej ilości form stałych, okresowych lub okazjonalnych zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, 

-  wpływanie na życie placówki przez działanie w Radzie Dziecięco Młodzieżowej, 

- odwoływanie się od wymierzonej mu kary do nauczyciela, dyrektora, Rady Pedagogicznej MCK, Rady Rodziców  

2. W przypadku naruszenia praw uczestnika, on sam, jego rodzic lub prawny opiekun  może w ciągu 3 dni złożyć skargę pisemna 

lub ustną do dyrektora. 

3. Dyrektor rozpatruje skargę w ciągu 14 dni i o wynikach powiadomienia     zainteresowane osoby. 

4. Od decyzji dyrektora przysługuje prawo złożenia odwołania do Rady Pedagogicznej,  która winna rozpatrzyć je na najbliższym 

posiedzeniu. 

Nagrody dla uczestnika zajęć w Młodzieżowym Centrum Kultury w Legnicy 

1.Uczestnik zajęć może być wyróżniony i nagrodzony: 

- pochwałą publiczną wobec uczestników, 

- listem gratulacyjnym dla uczestnika skierowanym  do rodziców lub szkoły, 

- statuetką Laur MCK i SUPER Laur MCK  

Obowiązki  uczestnika zajęć w Młodzieżowym Centrum Kultury w Legnicy 
1.Uczestnik jest zobowiązany do : 

-  dbania  o dobre imię placówki, przestrzegania postanowień statutu, 

-  systematycznego uczestniczenia w zajęciach, zachowywania się zgodnie z zasadami kultury i normami społecznymi  

-  chronienia własnego życia i zdrowia przestrzegając zasad BHP, dbania o porządek i ład, 

-  w przypadku zniszczenia mienia naprawienia  wyrządzonej  szkody lub pokrycie strat  finansowych   

2.  Za nieregulaminowe, niekulturalne zachowanie lub celowe zniszczenie mienia  placówki uczestnik zajęć może być ukarany: 

-  upomnieniem nauczyciela  grupy, upomnieniem dyrektora placówki,  

-  upomnieniem lub nagana dyrektora placówki, udzieloną publicznie wobec uczestników, 

-  na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej zawieszeniem w prawach uczestnika   z powiadomieniem szkoły, 

-  skreśleniem z listy uczestników zajęć decyzją Rady Pedagogicznej. 

3.  Wykonanie kary może zostać zawieszone na czas próbny (nie dłuższy niż pół roku),   jeśli uczestnik uzyska poręczenie Rady 

Dziecięco Młodzieżowej, Rady Pedagogicznej lub innej organizacji młodzieżowej. 

4.  Dyrektor ma obowiązek powiadomienia rodziców lub prawnych opiekunów uczestnika zajęć o zastosowaniu wobec niego 

kary. 

5.  Od kary nałożonej przez dyrektora przysługuje prawo złożenia odwołania w ciągu  7 dni do Rady Pedagogicznej. 

6.  Rada Pedagogiczna rozpatruje odwołanie na najbliższym posiedzeniu. 

 

 

 

 

http://www.mck.legnica.eu/
mailto:iod@zojo.legnica.eu

