
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA
DO ŻŁOBKA PIERWSZY KROCZEK BNT

Dane Dziecka
Imię i nazwisko Dziecka
Data i miejsce urodzenia
PESEL
Adres zamieszkania Dziecka
Adres zameldowania Dziecka

Dane Rodziców/Opiekunów Prawnych
Matka

Imię i nazwisko
PESEL
Adres zamieszkania
Adres zameldowania
Miejsce pracy

Telefony kontaktowe
e-mail

Ojciec
Imię i nazwisko
PESEL
Adres zamieszkania
Adres zameldowania
Miejsce pracy

Telefony kontaktowe
e-mail

Informacje dodatkowe
Preferowane godziny posiłków
Jakich potraw szczególnie nie lubi?

Jakie potrawy jada chętnie?

Czy jest uczulone TAK/NIE. Jeśli tak to na co?

Usypianie (prosimy o określenie godziny oraz czy
zasypia samo/w obecności osoby dorosłej?
Przyzwyczajenia, które ułatwiają Dziecku 
zaśnięcie:



Informacje o Dziecku, którymi chcielibyście 
Państwo podzielić  się z nami (ulubiona bajka, 
ulubiona zabawka). Im więcej Państwo 
napiszecie informacji o Waszym Dziecku, tym 
łatwiej będzie nam sprawić by było szczęśliwe.

Upoważnienie
Osoby upoważnione do odbioru dziecka (poza 
opiekunami prawnymi). Imię i nazwisko, 
pokrewieństwo, numer dowodu osobistego.

Wyrażam zgodę:
1. Na interwencję medyczną w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia dziecka.
2. Na wyjście na spacer/plac zabaw poza teren placówki.
3. Na  zamieszanie  zdjęć  z  zabaw  i  zajęć  prowadzonych  w placówce  zawierające  wizerunek

mojego Dziecka na stronie internetowej i fanpageu żłobka.

Oświadczenie Rodziców/Opiekunów Prawnych (niepotrzebne skreślić):
1. Oświadczam, że przedłożone przeze mnie informacje w niniejszej karcie są zgodne ze stanem

faktycznym  i  jestem  świadomy(a)  odpowiedzialności  karnej  w  przypadku  podania
nieprawidłowych danych.

2. Ponadto zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z  2002  Nr  101,  poz.  926)  wyrażam  zgodę  na  wykorzystanie  moich  danych  osobowych
w sprawach związanych z działalnością Żłobka. Zostałem(am) pouczony(a) o prawie wglądu
do tych danych oraz do ich zmiany.

Zobowiązuję się do:
1. Przestrzegania postanowień regulaminu Żłobka.
2. Regularnego uiszczania należnej ode mnie opłaty z tytułu czesnego oraz kosztów żywienia

dziecka w żłobku w terminie do 5. dnia każdego miesiąca.
3. Przyprowadzania  i  odbierania  dziecka  ze  żłobku  osobiście  lub  przez  osobę  dorosłą

upoważnioną do odbierania, zapewniającą dziecku bezpieczeństwo.
4. Przyprowadzania do żłobka tylko zdrowego dziecka.
5. Podawania do wiadomości żłobka wszystkich zmian w powyższych informacjach.

…………………………………………            ………………..……………………………………………
Miejscowość i data                           Czytelny podpis rodziców/prawnych opiekunów


