
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE w Fundacji NABU 

 

Rok szkolny 2022/2023 

 

 

Imię i nazwisko uczestnika / Ім'я та прізвище учасника …………………………………………… 

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

Wiek uczestnika, klasa / Вік учасника, клас………………………………………………………… 

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

Adres zamieszkania uczestnika / Домашня адреса учасника ……………………………………… 

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

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego / Прізвище та ім’я батьків/опікуна 

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

Adres zamieszkania rodzica/opiekuna prawnego / Адреса проживання батьків/законного опікуна 

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

Telefon kontaktowy rodzica/opiekuna prawnego / Контактний телефон батьків/опікуна  

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

Adres e-mail rodzica/opiekuna prawnego / Адреса електронної пошти батьків/законного 

опікуна ……………………………………………………………………………………………….. 

Seria i numer dowodu osobistego rodzica/opiekuna prawnego (wymagane do zawarcia umowy o 

świadczenie usług edukacyjnych) / Серія та номер посвідчення особи батьків/опікуна 

(необхідно укласти договір про надання освітніх послуг) ……………………………………… 

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

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE / ПОЗАКЛАСНІ ЗАХОДИ:  

(proszę zaznaczyć właściwe) / (будь ласка, виберіть відповідне) 

 

 Robotyka i Programowanie / Робототехніка та програмування  

  English Club / Англійський клуб 

  Młody Youtuber / Молодий Youtuber 

  Kurs rysunku digitalowego / Курс цифрового малювання 

  Nauka języka polskiego / Вивчення польської мови 

     Survival / Виживання 

     Kurs Pierwszej Pomocy / курс надання першої допомоги 

     Zajęcia DIY / Заняття своїми руками 



Oświadczenia rodziców (opiekunów prawnych) 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (podopiecznego) w wybranych przeze mnie zajęciach 

pozalekcyjnych organizowanych przez Fundację Wsparcia, Rozwoju i Nauki NABU  

z siedzibą w Jaśle, ul. PCK 2. Oświadczam, iż zapoznałem się i akceptuję regulamin dostępny na stronie 

www.fundacjanabu.pl  

Заяви батьків (законних опікунів). 

Я даю свою згоду на участь моєї дитини (підопічного) у позакласних заходах, які я обрала, що 

організовані Фондом підтримки, розвитку та науки НАБУ в офісі в м. Ясло, вул. PCK 2. Я заявляю, 

що прочитав і приймаю правила, доступні на www.fundacjanabu.pl 

 

Oświadczenia rodziców (opiekunów prawnych) 

Wyrażam zgodę  na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka (podopiecznego) do promocji zajęć 

pozalekcyjnych organizowanych przez Fundację Wsparcia, Rozwoju i Nauki NABU. 

Заяви батьків (законних опікунів). 

Даю згоду на використання зображення моєї дитини (підопічного) для популяризації позашкільних 

заходів, організованих Фондом підтримки, розвитку та науки НАБУ. 

 

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych 

Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie moich danych osobowych oraz danych 

osobowych mojego dziecka (podopiecznego) zawartych w niniejszym zgłoszeniu do celów związanych z 

działalnością Fundacji Wsparcia, Rozwoju i Nauki NABU z siedzibą w Jaśle, ul.  PCK 2 zgodnie z ustawą z 

dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.), akceptuję 

klauzulę informacyjną RODO i politykę prywatności firmy dostępnej na stronie www.fundacjanabu.pl 

Інформація щодо захисту персональних даних 

Я даю згоду на збір, обробку та використання моїх персональних даних та персональних даних моєї 

дитини (підопічного), що містяться в цій заяві, для цілей, пов’язаних з діяльністю Фонду підтримки, 

розвитку та науки НАБУ, що знаходиться в м. Ясло, вул. PCK 2 відповідно до Закону про захист 

персональних даних від 29 серпня 1997 р. (Законодавчий журнал 1997 р. № 133, ст. 883 із змінами), я 

приймаю інформаційне положення GDPR та політику конфіденційності компанії, доступну на www. 

fundacjanabu.pl 

Oświadczenia rodziców (opiekunów prawnych) 

Wyrażam zgodę  na podanie mojemu dziecku ( podopiecznemu) poczęstunku w ramach przerwy w zajęciach 

pozalekcyjnych organizowanych przez Fundację Wsparcia, Rozwoju i Nauki NABU z siedzibą w Jaśle,  ul. 

PCK 2. 

Informacje o ewentualnych alergiach pokarmowych dziecka ( podopiecznego):  

Заяви батьків (законних опікунів). 

Я погоджуюся що моїй дитині (підопічному) можуть давати частування в рамках перерви в 

позакласних заходах, організованих Фондом підтримки, розвитку та науки НАБУ з 

місцезнаходженням у м. Ясло, вул. PCK 2. 

Інформація про можливу харчову алергію дитини (підопічного):. …………………………………… 

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

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

 

Dodatkowe uwagi rodzica / opiekuna prawnego (preferowane dni, godziny zajęć): 

Додаткові коментарі від батьків/законних опікунів (бажані дні, години занять): 

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

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

 

 

………………………………………………...... 

(data i podpis rodzica / opiekuna prawnego) 

 (дата та підпис батьків/опікуна) 


