
………………………………………………. 

Miejscowość i data 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA 

Proszę o przyjęcie (imię i nazwisko dziecka)  

..............................................................................................................................  

na zajęcia w Świetlicy socjoterapeutycznej „PINOKIO” z siedzibą przy ul. Bołtucia 7, 85-796 Bydgoszcz 

Dane dziecka:  

Data urodzenia ...................................................................... 

Pesel.................................................................................... 

 

Imiona i nazwiska rodziców (opiekunów prawnych): 

........................................................................................................................................  

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

Telefony do kontaktu z rodzicami (opiekunami prawnymi) oraz adres e-mail 

........................................................................................................................................  

Szkoła, klasa ............................................................................................................................................ 

Adres szkoły……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Szczególne potrzeby dziecka (dot. nauki, funkcjonowania w grupie, zachowania, trudności wychowawczych itp.  

Jeśli istnieją jakieś specjalne potrzeby Państwa rodziny, również proszę o informację): 

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................. 

Informacje dodatkowe (choroby, przyjmowane leki, alergie): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Proszę zaznaczyć właściwe: 

• Dziecko będzie samodzielnie przychodziło i wychodziło ze Świetlicy 

• Dziecko będzie przyprowadzane i odbierane przez: 

........................................................................................................................................  
1. Przyjmuję do wiadomości, że pracownicy Świetlicy ponoszą odpowiedzialność za dziecko wyłącznie w trakcie zajęć 

prowadzonych przez Świetlicę.  
2. Zobowiązuję się do współpracy ze Świetlicą w sprawach dotyczących mojego dziecka.  

3. Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych mojego dziecka na potrzeby 

rekrutacji i uczestnictwa w Świetlicy „Pinokio” zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych w zakresie określonym w art. 

2 i art. 3 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 oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej 

"rozporządzeniem 2016/679".  Administratorem danych osobowych jest Fundacja „Wiatrak”.  

4. Oświadczam, że zapoznałam/ zapoznałem się z regulaminem Świetlicy „Pinokio” i przyjmuję wszystkie jego zapisy.  

 

 

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

    Miejscowość i data                                                                  Podpis rodzica/ Opiekuna prawnego 

 

 

 

 



 

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ŚWIETLICY „PINOKIO” 

 
1. Świetlica „Pinokio”, zwana dalej Świetlicą, powołana została do istnienia przez Fundację „Wiatrak”. 

2. Świetlica mieści się w siedzibie Fundacji „Wiatrak” przy ulicy Bołtucia 7, 85-796 Bydgoszcz. 

3. Świetlica czynna jest od poniedziałku do środy, w godzinach 16:00–19:00, z wyjątkiem wyjazdów i wyjść do 

obiektów kultury i rekreacji, uczestnictwa w wydarzeniach i imprezach, które zorganizowane mogą być 

również w dni weekendowe. 

4. W dni świąteczne, okołoświąteczne oraz podczas ferii zimowych i letnich Świetlica jest nieczynna. 

5. Zakres pracy i funkcjonowania Świetlicy: 

- pomoc w nauce i odrabianiu lekcji, 

- organizacja czasu wolnego, rozwój zainteresowań, organizacja zabaw, zajęć sportowych, wyjazdów  

  edukacyjnych, 

- stała współpraca z rodziną Uczestnika (w zależności od potrzeb), 

- zajęcia socjoterapeutyczne i profilaktyczne realizowane w grupach, 

- prowadzenie programów korekcyjnych realizowanych podczas zajęć w grupach oraz w kontakcie 

  indywidualnym, 

- pomoc psychologiczna, edukacyjna, opiekuńczo–wychowawcza, potrzebna do prawidłowego 

  rozwoju osobowości Wychowanków, nabywania dobrych postaw i umiejętności społecznych, koniecznych 

  do samodzielnego funkcjonowania w dorosłości, 

- pomoc w sytuacjach kryzysowych szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych oraz osobistych w oparciu  

  o diagnozę indywidualną dziecka i rodziny. 

6.   Pobyt dziecka w placówce jest całkowicie dobrowolny i nieodpłatny. 

7.   Na prośbę Opiekuna może być wystawione zaświadczenie dla Uczestnika Świetlicy. 

8.   Odpowiedzialność za dzieci podczas zajęć świetlicowych, wyjazdów, wyjść ponoszą zatrudnieni wychowawcy.  

       * W przypadku samowolnego oddalenia się dziecka od grupy, bez zgody i uzgodnienia tego faktu  

       z Opiekunem, pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo wychowanka.  

9.   Odpowiedzialność za dzieci w drodze do Świetlicy i w drodze do domu spoczywa na Rodzicach lub   

      Opiekunach prawnych. 

10. Podstawą pracy Świetlicy jest ustalony program wychowawczy i socjoterapeutyczny, który opracowany jest 

       przez koordynatora i wychowawców Świetlicy. 

11.  Wychowankowie Świetlicy mają prawo do: 

       - uczestnictwa w zajęciach świetlicowych, 

       - ochrony i poszanowania osobistej godności, 

       - właściwie zorganizowanej opieki edukacyjnej i wychowawczej, 

       - swobody wyrażania myśli i przekonań, 

       - bezpiecznych i przyjaznych warunków zabawy i nauki podczas przebywania w placówce oraz w trakcie   

         wyjść/wyjazdów, 

       - pomocy w zakresie profilaktyki, terapii oraz edukacji. 

12. Wychowanek zobowiązany jest do: 

       - przestrzegania regulaminu Świetlicy „Pinokio”, 

       - uznawania godności wszystkich Uczestników oraz opiekunów, 

       - przestrzegania zasad kultury współżycia i współpracy w procesie wychowania, 

       - przestrzegania zasad higieny osobistej, 

       - dbałości o wspólne dobra, ład oraz porządek, 

       - uczestnictwa w pracach porządkowych i zajęciach samoobsługowych, 

       - ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie podczas zajęć, w trakcie wyjść i wycieczek, 

       - posłuszeństwa wobec wychowawców i opiekunów Świetlicy, 

       - przestrzeganie zakazu wnoszenia na teren placówki, zabierania na wyjazdy, wycieczki, wyjścia: alkoholu,   

         wyrobów tytoniowych, środków odurzających oraz ich spożywania i przebywania pod ich wpływem  

         w placówce. 

 

 

 



 

13. Wychowankowie są współorganizatorami Świetlicy. 

14. Dzieci nie mogą stwarzać zagrożenia dla życia lub zdrowia swojego, innych Wychowanków oraz pracowników 

      Świetlicy. 

15. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za wyrządzone z własnej winy szkody i zobowiązują się pokryć straty 

      powstałe z tego tytułu. Za szkody powstałe z winy Uczestników niepełnoletnich odpowiadają Rodzice. 

16. W razie naruszenia zasad współżycia społecznego przez Wychowanków w Świetlicy przewiduje się:  

       - upomnienie przez koordynatora lub wychowawcę Świetlicy, 

       - zawieszenie krótko- lub długoterminowe uczestnictwa w działaniach organizowanych przez Świetlicę, 

       - rozmowa Uczestnika w obecności rodziców z przedstawicielami Zarządu Fundacji, mająca na celu 

        rozwiązanie problemu, wdrożenie odpowiednich metod postępowania i poprawę zachowania, 

       - wykluczenie ze społeczności Świetlicy „Pinokio”. 

17. Pomocnikami podczas prowadzenia zajęć świetlicowych mogą być wolontariusze - będą to osoby   

       pełnoletnie, o odpowiednich predyspozycjach. 

18. Dzieci i młodzież ze Świetlicy czynnie angażują się w organizację różnorodnych działań realizowanych przez  

       Fundację „Wiatrak”. 

 

 

           ……………………………………………………..... 

              Podpis Rodzica/ Opiekuna prawnego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Klauzula informacyjna 

1. Administratorem danych jest Fundacja „Wiatrak” z siedzibą w Bydgoszczy 85-796, przy ulicy Bołtucia 7. 

2. Dane do kontaktu: 

Fundacja  „Wiatrak”, ul. Bołtucia 7, 85-796 Bydgoszcz 

Tel. 52 32 34 810 

e-mail: sekretariat@wiatrak.org.pl 

3. Fundacja „Wiatrak” gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach obowiązującego prawa,  

w szczególności na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dn. 

04.05.2016, s.1) znanego jako RODO oraz przepisów prawa oświatowego w celu realizacji zadań statutowych. 

4. Podanie danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zawarcia umowy na 

świadczenie usług opiekuńczo-wychowawczych. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, w tym również przez okres 

przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji. 

6. Dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i profilowaniu. 

7. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej dane mogą być udostępniane innym 

odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być: 

● Podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, 

● Podmioty, które przetwarzają dane w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy 

powierzenia przetwarzania tych danych. 

8.  W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych osobie przekazującej dane osobowe 

przysługują następujące prawa: 

● Prawo dostępu do treści danych, 

● Prawo do sprostowania danych, 

● Prawo do usunięcia danych, 

● Prawo do ograniczenia przetwarzania danych, 

● Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

● Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. 

9. Realizacja praw musi być zgodna z przepisami prawa oraz zasadami archiwizacji. 

10.  W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia RODO, istnieje prawo  

do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Ja,……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z Klauzulą Informacyjną i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych moich i mojego dziecka………………………………………………………………………………………………………………….. 

przez Fundację „Wiatrak” z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy Bołtucia 7,  w związku z realizacją projektu  

i udziałem mojego dziecka w Świetlicy „Pinokio”. 

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem Danych 

Osobowych. 

Informujemy, że korzystanie z praw zawartych w punkcie 8. Klauzuli Informacyjnej nastąpi po złożeniu pisemnej 

dyspozycji Administratorowi Danych Osobowych. 

Wyrażam zgodę na: 

1. Wykorzystanie wizerunku do działań niekomercyjnych (zamieszczenie zdjęć na stronie 

internetowej, publikacja w materiałach promocyjnych itp.), 

2. Przetwarzanie moich danych w celach informacyjnych i marketingowych. 
(zgoda na powyższe punkty jest obowiązkowa w związku z udziałem Fundacji  „Wiatrak” w projekcie, który zobowiązuje  

do gromadzenia materiałów foto-video). 

 ……………………………………………………..... 

             Podpis rodzica/ Opiekuna prawnego 

mailto:sekretariat@wiatrak.org.pl

