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Data wpływu wniosku       DYREKTOR 

/wypełnia placówka/       MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W LĘBORKU 

         PANI  TERESA SZCZEPAŃSKA 

………………………     

 

WNIOSEK  

O PRZYJĘCIE  NA  ZAJĘCIA  DO 

MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W LĘBORKU 

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023
1
 

 
Ja niżej podpisany, wnoszę o przyjęcie 

 

……………………………………………………………………………………………………... 
(imię i nazwisko uczestnika) 

 

o nr PESEL ………………….…na zajęcia   1.…………………………………………………… 
                    

                 2. ………………………………………………….. 

      

  3. …………………………………………………. 
     (rodzaj koła zainteresowań) 

 

    

   

         ………………………………. 
            Data i podpis kandydata pełnoletniego/ 
            rodzica lub opiekuna prawnego 

 
 

 

I. Dane osobowe kandydata na uczestnika MDK: 

 

1. Data urodzenia ……………… 2. Miejsce urodzenia: ……………………….............................. 

2. Adres zamieszkania: ……………………………………………………………………………. 

3. Nazwa szkoły/przedszkola, do której kandydat będzie uczęszczał od 1 września 2022 r. ……. 

………………………………………………………………. 4. Klasa /grupa .....……………....... 

5. Telefon kontaktowy do pełnoletniego kandydata: ……………………………………………… 

 

II. Dane rodziców/opiekunów prawnych kandydata na uczestnika MDK: 

6. Imiona i nazwiska rodziców / opiekunów prawnych: ………………………………………….. 

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

7. Adres zamieszkania rodziców / opiekunów prawnych: ………………………………………… 

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

8. Telefon kontaktowy do rodziców / opiekunów prawnych: …………………………………….. 

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

                                                 
1 Formularz przeznaczony jest dla kandydatów pełnoletnich, rodziców/opiekunów prawnych kandydatów nieletnich ubiegających się o  przyjęcie na 

zajęcia do publicznej placówki oświatowo-wychowawczej, dla której organem prowadzącym jest Powiat Lęborski 

Podstawa prawna: 
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz 

postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów; 

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, rozdział 6 „Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form  wychowania 
przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek”. 
 

…….…/N/2022-2023 

Nr wniosku 
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III.  Kryteria naboru (odpowiednie zaznaczyć znakiem „X”) 
 

  TAK NIE 

 

 
1. Rodzina kandydata jest uczestnikiem Programu „Karta Dużej Rodziny”    

2. Kandydat posiada osiągnięcia w konkursach, turniejach, olimpiadach o tematyce 

odpowiedniej lub zbliżonej do rodzaju zajęć (finalista konkursu ponadwojewódzkiego, 

wojewódzkiego, powiatowego 

  

3. Kandydat, którego rodzeństwo jest lub było uczestnikiem zajęć w placówce.   

4. Kandydat posiada osiągnięcia w aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska 

szkolnego (zwłaszcza w formie wolontariatu).  

  

 

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” należy dołączyć do wniosku kopię dokumentów, dyplomów, 

zaświadczeń. W przypadku braku dołączonych kopii, dodatkowe punkty w procesie rekrutacji nie będą doliczane. 

 

IV. Oświadczenia wnioskodawcy (kandydata pełnoletniego /rodzica /opiekuna prawnego) 
 

Treść oświadczenia 
Czytelny podpis 

wnioskodawcy 

Świadoma/-y odpowiedzialności karnej w przypadku podania nieprawdziwych danych, 

oświadczam, że dane zawarte we wniosku i jego załącznikach są zgodne z prawdą. 

 

………………………… 

Oświadczam, że stan zdrowia kandydata pozwala na jego udział w zajęciach. 
 

 

………………………… 

Zgodnie z art.7 ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam 

zgodę: 

1. na przetwarzanie moich danych osobowych /dziecka na potrzeby rekrutacji na zajęcia prowadzone w 

Młodzieżowym Domu w Lęborku w roku szkolnym 2022/2023, są to dane zawarte we wniosku oraz jego 

załącznikach; 

2. na publikację imienia i nazwiska kandydata na liście osób przyjętych i nieprzyjętych na zajęcia. 

Część informacyjna: 

1. Administratorem Danych Osobowych jest Młodzieżowy Dom Kultury w Lęborku przy ul. Różyckiego 2 

w Lęborku. Młodzieżowy Dom Kultury w Lęborku wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym 

można skontaktować poprzez e-mail: iod_mdklebork@wp.pl w każdej sprawie dotyczącej 

przetwarzania danych osobowych; 

2. W Młodzieżowym Domu Kultury w Lęborku wyznaczono Inspektora Ochrony Danych- jest nim Pan 

Piotr Przyborowski, z którym można się kontaktować pod adresem:gryfinspektor@gmail.com; 

3. Dane osobowe kandydata, rodziców/opiekunów prawnych są przetwarzane  w związku z rekrutacją na 

zajęcia prowadzone w Młodzieżowym Domu Kultury w Lęborku, na podstawie  ustawy z dnia  

7 września 1991r.  Ustawa  o systemie oświaty oraz art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

4. Dane osobowe kandydata, rodziców/opiekunów prawnych przekazywane będą tylko podmiotom 

uprawnionym   do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

5. Dane osobowe kandydata, rodziców/opiekunów prawnych nie będą przekazywane do państwa trzeciego 

ani  do organizacji międzynarodowej; 

6. Dane osobowe kandydata, rodziców/opiekunów prawnych będą przetwarzane wyłącznie przez okres 

niezbędny do realizacji celu przetwarzania danych osobowych wskazanego w pkt.3, wynikający                                  

z obowiązujących przepisów prawa; 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, 

usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody  w każdym czasie, jeżeli była podstawą przetwarzania. 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest 

dobrowolne; 

10. Dane osobowe kandydata, rodziców/opiekunów prawnych nie będą podlegały zautomatyzowanym 

procesom podejmowania decyzji przez Administratora Danych Osobowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………… 

Zgodnie z ustawą  o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021  poz. 1062 z późn. zmianami), w 

przypadku przyjęcia kandydata na zajęcia, wyrażam zgodę na publikację jego wizerunku na stronie 

internetowej Młodzieżowego Domu Kultury w Lęborku oraz w materiałach promocyjnych placówki. 

 

 

………………………… 

W przypadku przyjęcia kandydata na zajęcia, wyrażam zgodę na jego udział w zajęciach pod patronatem 

MDK odbywających się na terenie budynku placówki oraz jego okolicach w ustalonych przez nauczyciela 

prowadzącego terminach. Wyrażam również zgodę na udział w konkursach różnego szczebla. 

 

 

………………………… 

W przypadku przyjęcia kandydata na zajęcia składam deklarację w imieniu mojego dziecka/swoim (pełnoletni 

uczestnik) o zamiarze systematycznego i aktywnego uczestnictwa  w zajęciach oraz przestrzegania 

obowiązujących w placówce  regulaminów. 

 

………………………… 

 


