KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA ZAJĘCIA DO
CENTRUM ANIMACJI MŁODZIEŻY W
GOLENIOWIE
Proszę o przyjęcie mojego dziecka (imię i nazwisko)……………..……………………………… na zajęcia realizowane przez
Centrum Animacji Młodzieży w Goleniowie. Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem zajęć i zobowiązuję się go
przestrzegać. Zobowiązuję się również do punktualnego odbierania mojego dziecka ze świetlicy szkolnej.

INFORMACJE O DZIECKU:
Data urodzenia:………………………………………………………………………………………..
Adres zamieszkania: ………………………………………………………………………………….
Imiona i nazwisko rodziców (opiekunów)………………………………………………………... . ..
Przebyte choroby, względnie aktualne dolegliwości bądź też konieczność przyjmowania przez dziecko leków, które
należy mieć na uwadze podczas pobytu dziecka w świetlicy
………………………………………………………………………………………………………...

Numer telefonu kontaktowego do rodzica, opiekuna: ……………………………………….
Wyrażam zgodę na publikację zdjęć mojego dziecka na stronach internetowych Stowarzyszenia oraz podmiotów
współpracujących ze Stowarzyszeniem Centrum Animacji Młodzieży w związku z realizowanymi zajęciami.

Goleniów, dnia: ………………………

podpis:………………………..

Informujemy, że powyższe dane posłużą do zapewnienia dobrej opieki i bezpieczeństwa dzieci podczas zajęć
w Stowarzyszeniu Centrum Animacji Młodzieży.

W przypadku zgody na samodzielny powrót dziecka do domu rodzice zobowiązani są wypełnić
oświadczenie:

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że moje dziecko ………………………………………….. może na moją odpowiedzialność
samodzielnie wychodzić z zajęć organizowanych przez Centrum Animacji Młodzieży

Goleniów, dnia ……………………..

Podpisy rodziców (opiekunów) ………..……………………….

WARUNKI KORZYSTANIA Z ZAJĘĆ W CAM
1. Zajęcia organizowane są w siedzibie Centrum Animacji Młodzieży lub w instytucjach współpracujących
2.W czasie pobytu na zajęciach dzieci mają zapewnioną opiekę wychowawcy, uczestniczą zgodnie z planem pracy i wspólnie ustalonym
rozkładem dnia w ciekawych formach zajęć warsztatowych.
3. Obowiązkiem rodziców/ opiekunów jest wypełnienie karty zgłoszenia.
4. Obowiązkiem dziecka jest zgłosić swoje przyjście do instruktora.
5. Dziecko przebywające na zajęciach zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad dotyczących przede wszystkim bezpieczeństwa
pobytu, kulturalnego zachowania się, podstawowych zasad higieny i poszanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie Centrum.
6. Odbierać dziecko ze świetlicy mogą rodzice/prawni opiekunowie lub osoby przez nich upoważnione pisemnym oświadczeniem. Dzieci i
młodzież mają obowiązek informować wychowawców o każdym wyjściu z zajęć. W przypadku konieczności samodzielnego wyjścia dziecka do
domu (pomimo innego zapisu w karcie zgłoszenia) prosimy o karteczki z informacją i podpisem rodziców lub opiekunów.
7. Wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem świetlicy rodzice mogą zgłaszać i omawiać z instruktorami lub członkami zarządu
Stowarzyszenia.
8. Informacje związane z bieżącymi sprawami dotyczącymi pracy świetlicy znajdują się na tablicy ogłoszeń i na stronie Centrum Animacji
Młodzieży.

