
 

 WNIOSEK  
 
o przyjęcie do Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Grunwaldzkiej 5 w Krakowie w roku 
szkolnym     2016/2017  na zajęcia:   

 
   
 
 

 prowadzone przez: …………………………………………………………………………. 
1. Imię, nazwisko kandydata……………………………………………………………………………………………………….... 

2. Data i miejsce urodzenia ……………………………………………………….……. oraz numer PESEL kandydata   

 
 

           
 

3. W przypadku braku numeru PESEL - numer paszportu lub innego dokumentu  
 potwierdzającego  tożsamość …………………………………..………………………………….………………….…………… 
4. Imiona i nazwiska rodziców kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego –   imiona rodziców 

………………………………………………………………………………………………...………… 
5. Adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata, a w przypadku kandydata        pełnoletniego – 

adres miejsca zamieszkania kandydata ………………………………………………..………….. 
……..……………………………………………………………………………………………………………....…………….. 

6. Adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata,   
a w przypadku    kandydata pełnoletniego –
 adres poczty elektronicznej  i numer telefonu kandydata, o ile je posiadają; 
 tel.:………………………………………………………………………………………   
        e-mail: …………………………………………………………………………………  
7.  Wskazanie kolejności wybranych krakowskich placówek wychowania pozaszkolnego  w porządku 

:  od najbardziej do najmniej preferowanych: 
 1).…………………………………………………..………………………….………………………………………………… 
 2)……………………………………………………………………………….………………..………………………………. 
 3)……………………………………………………………………………….………………………………………………… 

       8. Oświadczam, że: (proszę właściwe zaznaczyć) 
o rodzina kandydata jest uczestnikiem Programu Krakowska Karta Rodzinna;  
o rodzice kandydata są płatnikami podatku dochodowego w Gminie Miejskiej Kraków;  
o kandydat był w ostatnich dwóch latach uczestnikiem zajęć stałych organizowanych  

w młodzieżowym domu kultury;  
o kandydat wychowuje się w rodzinie wielodzietnej ( kryterium dotyczy rodzin posiadających więcej 

niż dwoje dzieci, a nie korzystających z Programu Krakowska Karta Rodzinna;  
o rodzeństwo kandydata jest lub było w ostatnich dwóch latach uczestnikami zajęć stałych  

organizowanych w młodzieżowym domu kultury;  
o kandydat ma orzeczenie lekarskie o niepełnosprawności, o ile rodzaj niepełnosprawności  

nie wyklucza udziału w danej formie zajęć;  
o jedno z rodziców kandydata ma orzeczenie lekarskie o niepełnosprawności;  
o oboje rodzice kandydata mają orzeczenie lekarskie o niepełnosprawności;  
o kandydat wychowuje się w rodzinie objętej pomocą społeczną.  

   
 Wyrażam zgodę na udział syna/córki w w/w formie(ach) zajęć oraz na przetwarzanie przez Młodzieżowy Dom 
Kultury danych osobowych, nieodpłatne publikowanie zdjęć na stronie internetowej a także emisję materiałów 
audiowizualnych w celach wynikających z organizacji pracy placówki zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych 
z 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.). O prawie wglądu do tych danych oraz możliwości ich 
zmiany zostałam/em pouczona/y. Świadoma/y odpowiedzialności karnej, w przypadku podania nieprawidłowych 
danych oświadczam, że przedłożone przeze mnie w niniejszym wniosku informacje są prawdziwe. Na prośbę 
dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury przedstawię stosowne dokumenty potwierdzające sytuację zdrowotną 
lub rodzinną dziecka. 

     Podpis rodzica kandydata  \lub kandydata pełnoletniego  

    …………………………………………………………….. 
Kraków, ……………………………… 

*niepotrzebne skreślić                         

 

Grupa (ZSZO) Nr w dzienniku 


