
Łódź, Al.Kościuszki 123; tel. +48 664 086 383

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA
NA WARSZTATY W SZKOLE TAŃCA SALOME 

Warsztaty w dniach: ………………………….. 

CZĘŚĆ I 

Nazwisko dziecka: ....................................................................................................................................

Imiona dziecka: ......................................................................................................................................... 

nr PESEL dziecka: ....................................................................

Imię i nazwisko taty/opiekuna: ....................................................................

Aktualny nr tel. komórkowego taty/opiekuna: ....................................................................

Adres e-mail taty/opiekuna: ..............................................................................................

Imię i nazwisko mamy/opiekunki: ....................................................................................................

Aktualny nr tel. komórkowego mamy/opiekunki: ....................................................................

Adres e-mail mamy/opiekunki:    ......................................................................................

Data urodzenia dziecka:....................................................................................

Miejscowość urodzenia: ...................................................................................

Obecny adres zamieszkania 

Ulica i numer domu i mieszkania: .............................................................................................................

Kod pocztowy: ..........… Miejscowość: ........................................

Adres zameldowania (proszę wypełnić tylko jeśli adres jest inny niż adres zamieszkania)

Ulica i numer domu i mieszkania: ..............................................................................................................

Kod pocztowy:.......... Miejscowość: ........................................
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CZĘŚĆ II - kwestionariusz

Czy dziecko może uczestniczyć we wszystkich zajęciach ruchowych/sportowych?

TAK  NIE   W jakich nie może? ...........................................................................
................................................................................................................

Czy dziecko jest astmatykiem? 

TAK  NIE 
Czy dziecko jest alergikiem? 

NIE  TAK   Na co jest uczulone? ........................................................................
                                                    .................................................................................................................

Czy poza astmą lub alergią są inne czynniki zdrowotne, które mogą wpływać na udział dziecka w 
zajęciach wychowania fizycznego? 

NIE  TAK   Jakie? ..................................................................................................
                                                .................................................................................................................

Czy dziecko regularnie przyjmuje leki, które mogą wpływać na samopoczucie dziecka? 

NIE  TAK   Jakie? ..................................................................................................
                                            .................................................................................................................

Czy u dziecka stwierdzono nadpobudliwość psychoruchową (ADHD / deficyt uwagi – trudności z 
koncentracją)?

TAK  NIE 
Czy dziecko jest pod opieką poradni psychologiczno – pedagogicznej?

TAK  NIE 
Inne informacje o dziecku :………………………………………................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, iż  wszystkie  dane  podane przeze  mnie  w formularzu są prawdziwe.  Jestem świadom,  iż  podanie 
fałszywych danych dotyczących zdrowia dziecka może spowodować niepożądane skutki. 

Data .................................. Podpis ...............................................
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                                        ZGODA NA PUBLIKACJE WIZERUNKU DZIECKA

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na wykonanie dokumentacji zdjęciowej oraz filmowej z zajęć 
przeprowadzonych w ramach warsztatów taneczno-teatralnych, które zostaną udostępnione uczestnikom 
warsztatów oraz na wykorzystanie wizerunku dziecka w materiałach reklamowych na potrzeby szkoły 
tańca Salome.

1. Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na publikację zdjęć mojego dziecka w materiałach promocyjnych 
Szkoły Tańca Salome.

 
2. W  yrażam zgodę    na fotografowanie i filmowanie zajęć i przekazanie zdjęć oraz materiałów filmowych 
pozostałym uczestnikom warsztatów.

Data ............................. Podpis .......................
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