UL. GRODZKA 11, 20-112 LUBLIN

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY
„POD AKACJĄ”

TEL./FAX 81 5322740
INTERNET: WWW.MDK.LUBLIN.PL
E-MAIL: POCZTA@MDK.LUBLIN.EU

WNIOSEK O PRZYJĘCIE
DO MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY „POD AKACJĄ” W LUBLINIE
NA ROK SZKOLNY ………………………………………..
1. Wybrane zajęcia pozaszkolne:
Nazwa pracowni / zespołu

Nazwisko nauczyciela
lub
DANE OSOBOWE KANDYDATA

Imiona i Nazwisko
PESEL
Data i miejsce urodzenia

ADRES ZAMIESZKANIA
kod pocztowy, miejscowość, ulica,
nr domu i mieszkania

DANE OSOBOWE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
Matka
(imię i nazwisko, nr telefonu)
Ojciec
(imię i nazwisko, nr telefonu)

2. Kryteria przyjęć (brane pod uwagę w przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc w zespole).
KRYTERIA PRZYJĘĆ (Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów należy dostarczyć w przypadku większej
1.

2.

liczby kandydatów niż miejsc w zespole.)
KRYTERIA USTAWOWE (właściwe zakreślić, jeśli występuje):
Wielodzietność rodziny kandydata; niepełnosprawność kandydata; niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; samotne wychowywanie
kandydata w rodzinie; objęcie kandydata pieczą zastępczą.
KRYTERIA DODATKOWE (właściwe zakreślić, jeśli występuje):
a. Dochód na osobę w rodzinie kandydata nie przekracza 100% kwoty, której mowa w art. 5ust.1 ustawy z dnia 28
listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
b. Uczestnictwo rodzeństwa kandydata w zajęciach organizowanych przez MDK „Pod Akacją”.
c. Kandydat jest laureatem lub finalistą olimpiady lub konkursu artystycznego o zasięgu ogólnopolskim lub
międzynarodowym w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który prowadzona jest rekrutacja.

W przypadku powołania się na wybrane kryteria rodzic zobowiązany jest do złożenia stosownych oświadczeń (do pobrania na stronie
www.mdk.lublin.pl lub w sekretariacie placówki).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku w celu przeprowadzenia
procedury rekrutacji do Młodzieżowego Domu Kultury „Pod Akacją” w Lublinie oraz w zakresie związanym
z procesami kształcenia w tutejszej placówce .
…………………………………………………………………………………..
Czytelny podpis rodziców lub dorosłego kandydata

UL. GRODZKA 11, 20-112 LUBLIN

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY
„POD AKACJĄ”

TEL./FAX 81 5322740
INTERNET: WWW.MDK.LUBLIN.PL
E-MAIL: POCZTA@MDK.LUBLIN.EU

3. POUCZENIE
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 osobowych) (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1), „RODO”, informujemy, że Administratorem Pani/Pana
danych osobowych jest Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją” w Lublinie; dane adresowe: ul. Grodzka 11, 20-112
Lublin. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem
danych poprzez: email: bbi@lublin.eu lub pisemnie na adres Administratora danych.
4. OŚWIADCZENIE
Wyrażam zgodę, by nasze dziecko uczestniczyło w imprezach zewnętrznych (konkursy, występy, wycieczki).
Udział w imprezie jest równoznaczny z akceptacją jej regulaminu i z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych w tym zakresie.
Zezwalam na przetwarzanie danych osobowych dziecka dla potrzeb statystycznych placówki oraz publikację dzieła
i wizerunku dziecka w celach reklamowych placówki.
………………………………………
…………………………………………
………………………………………
Data i podpis czytelny pełnoletniego uczestnika

Data i czytelne podpisy rodziców dziecka

DECYZJA KOMISJI REKRUTACYJNEJ MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY „POD AKACJĄ”
W LUBLINIE
Suma punktów według kryteriów……………………………………………….
Komisja Rekrutacyjna na posiedzeniu w dniu…....………………………………………
zakwalifikowała / nie zakwalifikowała (niepotrzebne skreślić) kandydata/-kę na zajęcia w Młodzieżowym Domu
Kultury „Pod Akacją” w Lublinie.
Podpisy członków Komisji Rekrutacyjnej:
………………………………………………………………
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….

POSTANOWIENIE POZAREKRUTACYJNE
Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury „Pod Akacją” w Lublinie wyraża zgodę na przyjęcie kandydata
z dniem………………………………………………
……………………………………..…………………………………………
Podpis Dyrektora
Młodzieżowego Domu Kultury
„Pod Akacją” w Lublinie

