Małopolskie Centrum Systemowego Rozwoju EDUpower
Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym
Województwa Małopolskiego.

KARTA ZGŁOSZENIOWA
MAŁOPOLSKIE CENTRUM SYSTEMOWEGO ROZWOJU EDUpower
ROK 2021

proszę uzupełnić kartę drukowanymi literami
DANE PERSONALNE
Imię i nazwisko
Pesel
Adres zamieszkania

kod

ulica i numer

miejscowość

Data i miejsce urodzenia
Telefon

rodzica/opiekuna

e-mail rodzica/opiekuna
UWAGA! PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z SZCZEGÓŁAMI OFERTY

Zgłaszam udział w zajęciach (zakreśl odpowiednią kratkę):
MIEJSCE:





Tarnów - Centrum, ul. Mościckiego 12
zajęcia w piątki w godzinach 1600-1730

1. ZAJĘCIA GRUPOWE

Tarnów - Mościce, ul. Zbylitowska 5
zajęcia w soboty w godzinach 9.00-1030

2. ZAJĘCIA DODATKOWE

 Kana PROGRES (4-6 lat)
 Kana JUNIOR (7-10 lat)

 Piłka nożna

 Kana JUNIOR+ (11-15 lat)

 Lego Mindstorms

 Kana grupa medialna (16-21 lat)

 Szachy

(tylko Junior i Junior+)

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

-

O rejestracji osoby decyduje kolejność zgłoszeń.
Rekrutacja na poszczególne zajęcia może zostać wydłużona.
Potrójna nieusprawiedliwiona nieobecność powoduje skreślenie z listy uczestników zajęć.
Kana nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w trakcie zajęć.
Szczegółowe informacje na temat oferowanych zajęć można uzyskać osobiście w sekretariacie Kany oraz stronie kana.pl
Zapisy należy dokonywać osobiście w sekretariacie KANY przy ul. Mościckiego 12 w Tarnowie od poniedziałku do
piątku w godzinach od 800 do 2000

Zobowiązuję się, do:



regularnego uczęszczania na zajęcia.

OŚWIADCZENIE:

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie powyższych danych osobowych oraz umieszczenie ich w bazie danych KCEM KANA, zgodnie z Art.24
ust.1 i/lub Art.25 ust.1 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. Nr 133, poz. 883) i ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) oraz na
umieszczanie materiału fotograficznego utworzonego podczas działań KCEM KANA.

Data wpływu:
Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA
ul. Mościckiego 12, 33-100 Tarnów
tel. +48 14 6 888 111
e-mail: sekretariat@kana.pl
kana.pl

……………………………………………………………
Podpis rodzica/prawnego opiekuna

