
Myślenicki Uniwersytet Dzieci i Młodzieży

projekt realizowany w ramach 3. edycji BO Województwa Małopolskiego

Formularz zgłoszeniowy na zajęcia w roku szkolnym 2019/2020 

Grupa: 6-8 lat

I. Dane osobowe

Imię i nazwisko dziecka:

Rok urodzenia dziecka:

Miejsce zamieszkania:

Dane kontaktowe rodzica/ opiekuna prawnego:

1. Imię i nazwisko:

2. E-mail:

3. Numer telefonu:

4. Uwagi, informacje o ewentualnych problemach zdrowotnych Kandydata:

II. Wybór zajęć

Proszę wybrać zajęcia, w których Kandydat chciałby uczestniczyć, wpisując odpowiednio cyfrę „1” 
przy zajęciach preferowanych, „2” – przy zajęciach drugiego wyboru, „3” – przy zajęciach trzeciego 
wyboru.

Nazwa zajęć Miejsce i termin
(mogą ulec zmianie)

Preferowane zajęcia
(cyfra 1, 2 lub 3)

Podróże z książką Miejska Biblioteka Publiczna w Myślenicach,
jedna środa w miesiącu, godz. 17:00-18:30

Robotyka Kreatywna Kraina Rozwoju,
jedna środa w miesiącu, godz. 16:30-18:00

Skarbiec Matematyki Szkoła Podstawowa nr 1 w Myślenicach,
dwa czwartki w miesiącu, godz. 16:00-16:45

Sztuki i sztuczki Miejski Ośrodek Kultury i Sportu,
jeden poniedziałek w miesiącu, 16:00-17:30

Zajęcia przyrodnicze Neo Montessori School,
dwa poniedziałki w miesiącu, godz.16:00-16:45

Zostań mistrzem królewskiej 
gry

Neo Montessori School,
dwa  wtorki w miesiącu, godz. 16:00-16:45

Poranki uniwersyteckie 
(wybrane soboty)

Biblioteka Pedagogiczna,
jedna sobota w miesiącu, godz. 9.15-10.45



III. Oświadczenia i zgody

Oświadczenie

1.Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka  …………………………………………………….. w
projekcie  Myślenicki  Uniwersytet  Dzieci  i  Młodzieży  organizowanym  przez  Pedagogiczną  Bibliotekę
Wojewódzką w Krakowie – Filię w Myślenicach oraz oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem i
w pełni akceptuję jego warunki.

                                          ………………………………………………. (data i podpis)

 

 

2. Wyrażam zgodę na utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku mojego dziecka w zakresie związanym z 
powyższym projektem, a w szczególności do umieszczenia go na stronach internetowych: Pedagogicznej 
Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie oraz Filii w Myślenicach.

TAK / NIE (niepotrzebne skreślić)

                                  ………………………………………………. (data i podpis)

                                                             

3. Przyjmuję do wiadomości, że:
·        Administratorem danych osobowych moich i mojego dziecka oraz danych wizerunkowych mojego

dziecka będzie Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (30-119), 
al. F. Focha 39.

·        Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych właściwym dla Pedagogicznej Biblioteki 
Wojewódzkiej w Krakowie możliwy jest pod numerem tel. (12) 427 31 98 w. 16 lub adresem e-mail:
ochronadanych@pbw.edu.p

·        Dane osobowe moje oraz mojego dziecka przetwarzane będą na podstawie:
 art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

celu realizacji zadań szkoleniowo edukacyjnych
art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

jako zgody na utrwalenie wizerunku
·        Dane osobowe przechowywane będą  w celach realizacji zadań szkoleniowo edukacyjnych oraz 

budowania pozytywnego wizerunku Biblioteki przez okres niezbędny do ich wykonania.
·        Mam prawo do żądania od administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

·        Mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

 

                                  ………………………………………………. (data i podpis)


