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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – Ferie z Tańcem
1. Dane osobowe dziecka:
Imię i nazwisko………………………………………………………………………………………………………………………….
Data i miejsce urodzenia dziecka ….………………………………………………………………………………………….
Adres zamieszkania:………………………………………………………………………………………………………………...
2. Dane osobowe Rodzica/Opiekuna - osoby do kontaktu:
Imię i nazwisko:……………………………………………………………………………………………………………………….
Data i miejsce urodzenia:.............................................................................................................
Adres zamieszkania.....................................................................................................................
Telefon kontaktowy:………………………………………………………………………………………………………………
Adres e-mail:..............................................................................................................................
3. Dane osób upoważnionych do odbioru dziecka (nie wpisywać Rodziców):
Imię i nazwisko:...........................................................................................................................
Seria i numer dowodu osobistego:..............................................................................................
Imię i nazwisko:...........................................................................................................................
Seria i numer dowodu osobistego:.............................................................................................
4. Zgłaszam udział mojego dziecka w feriach z tańcem w terminie:
o

18 - 22 lutego poniedziałek - piątek w godz.9.00- 15.00.

a) Czy dziecko może uczestniczyć we wszystkich zajęciach proponowanych w programie? TAK/NIE
W jakich nie może?………..............................................................................................................
b) Czy dziecko jest asmatykiem? TAK/NIE
c) Czy dziecko jest alergikiem? TAK/NIE
Jeśli tak, to na co jest uczulone?..................................................................................................
d) Czy dziecko regularnie przyjmuje leki? TAK/NIE
Jeśli tak to jakie?.........................................................................................................................
e) Czy istnieją jakieś ograniczenia dotyczące przyjmowania posiłków przez dziecko? TAK/NIE
Jeśli tak, to jakie?.......................................................................................................................
f) Inne uwagi Rodzica / Opiekuna, dotyczące zdrowia/zachowania dziecka:
Dance Sp. z o. o
ul. 10 Lutego 11, 81 – 366 Gdynia
NIP 586 233 00 86, REGON 369894595,
www. salsakings.pl
e-mail: bok@salsakings.pl, Tel: 664 692 423
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..................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
□ Stwierdzam, iż podałam/em wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą pomóc w
zapewnieniu mu właściwej opieki .

□ „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartym w niniejszym
formularzu dla potrzeb rekrutacji i organizacji ferii przez firmę „Dance Sp. z o. o, ul. 10 Lutego
11, 81-366 Gdynia” zgodnie z ustawą art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych.
□ „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dance sp. z. o. o, również na
potrzeby przyszłych rekrutacji”.

Data i Podpis ...................................................................
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