
Załacznik nr 1 

Data………………. 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE NA ZAJĘCIA/ 

KARTA UCZESTNIKA ZAJĘĆ 

W Ognisku Pracy Pozaszkolnej Nr 1 
Imię i nazwisko ....................................................................................................................................... 

Data i miejsce urodzenia PESEL............................................................................................................ 

Adres zamieszkania ................................................................................................................................ 

dane kontaktowe (nr tel.  i e-mail).......................................................................................................... 

Imiona rodziców .................................................................................................................................... 

Nr i adres szkoły i klasa ........................................................................................................................ 

rodzaje zajęć ............................................................................................................................................ 

Oświadczenie rodzica 

Proszę podkreślić właściwe: 

1. Uczestnik będzie przyprowadzany, odbierany z placówki, będzie samodzielnie przychodzić, 

wychodzić do domu. 

2. Uczestnik może/ nie może przebywać bez opieki wychowawcy na terenie sportowo-rekreacyjnym 

podczas pobytu w placówce. 

3. Uczestnik może/ nie może samodzielnie wychodzić poza teren OPP Nr 1 podczas pobytu w 

placówce. 

Uwagi rodziców .......................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzebę rekrutacji na zajęcia w OPP1  

             

              

    ................................................................. 

część dla OPP Nr 1 

                data i podpis rodzica lub prawnego opiekuna 

.............................................................................................................................................................................. 

część dla rodzica 

Regulamin placówki 

1. Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 1”Jordanek” prowadzi swoją działalność od poniedziałku do piątku.  

2. Zajęcia w sekcjach i kołach zainteresowań odbywają się od poniedziałku do piątku.   

3. Uczestnik jest zobowiązany do zmiany obuwia podczas pobytu w Ognisku. 

4. Każdy uczestnik Ogniska jest członkiem Samorządu Wychowanków OPP1 i zobowiązany jest do 

przestrzegania Regulaminu Wychowanka OPP1 „Jordanek” 

5. Rodzice lub prawni opiekunowie dziecka ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez 

dziecko na terenie placówki. 

6. Placówka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki. 

7. Jeżeli dziecko uczęszcza na kilkugodzinne zajęcia prosimy rodziców o zaopatrzenie dziecka w suchy 

prowiant i napój . 

8. Zajęcia w Ognisku są finansowane z budżetu m.st. Warszawy; jest możliwość przekazywania 

darowizn na konto placówki, z których zostaną zakupione sprzęt sportowy, gry, pomoce 

dydaktyczne i materiały  do zajęć , z których korzysta Państwa dziecko.    

    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NR KONTA DOCHODÓW WŁASNYCH Ogniska Pracy Pozaszkolnej Nr 1 „Jordanek”: 

53 1030 1508 0000 0005 5101 2077,   
TYTUŁ WPŁATY- DAROWIZNA 

ADRESAT :  DBFO, PRAGA Płd. m. st. Warszawy, OPP Nr 1, ul. Grochowska 262 

 

Adres strony : www.opp1.waw.pl 

e-mail : opp1@opp1.waw.pl 

nr tel. 0(22) 610-67-77 
 

 


