
Дата ....................................... 

 

ЗАЯВА НА ВХІД НА ЗАНЯТТЯ / КАРТКА УЧАСНИКА 

У Центрі позашкільної роботи No1 «ЙОРДАНЕК» 

 

Ім’я та прізвище ....................................................................................................................... 

Дата та місце народження ...................................................................................................... 

Адреса в Україні (просто місто) ............................................................................................ 

Адреса в Польщі ....................................................................................................................... 

Номер школи в Польщі та клас ..................................................................,  ....................... 

Імена батьків ............................................................., .............................................................. 

Kонтактні дані батьків (номер телефону, як варіант - електронна пошта) 

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

 

Bиди занять 

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

 

Заява батьків 

Будь ласка, підкресліть відповідні: 

1. Учасника привезуть і заберуть з закладу, самостійно прийде і поїде додому. 

2. Учасник може / не може перебувати без нагляду вихователя у спортивно-оздоровчій 

зоні під час перебування на закладі. 

3. Учасник може / не може самостійно виходити за межі приміщення ОПП No1 під час 

перебування на об’єкті. 

 

Коментарі батьків 

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

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

Я даю згоду на обробку моїх персональних даних з метою набору на заняття в 

ОПП No1. «ЙОРДАНЕК» 

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

дата та підпис батьків або законного опікуна 

  



Регламент об'єкта 

1. Центр позашкільної роботи No1 «Йорданек» працює з понеділка по п’ятницю. 

2. Заняття в секціях та гуртках за інтересами проводяться з понеділка по п’ятницю. 

3. Під час перебування в Таборі учасник зобов’язаний перевзутися. 

4. Кожен учасник Табору є членом Самоврядування ОПП1 і зобов’язаний 

дотримуватися Регламенту ОПП1 «Йорданек». 

5. Близькі або законні опікуни дитини пишаються своєю відповідальністю за шкоду, 

заподіяну дитині на дитячому майданчику. 

6. Веб-сайт не несе відповідальності за ненаглядну відповідальність. 

7. Якщо ваша дитина відвідує кілька годин, попросіть близьких подбати про вашу 

дитину такими рецептами та напоями. 

8. Функціонування Центру фінансується з бюджету столиці Варшави. Варшава; є 

можливість перерахувати подарунки на рахунок, з якого можна буде придбати 

спортивний інвентар, ігри, навчальні посібники та матеріали в оренду, якими будуть 

користуватися діти. 

 

УВАГА 

Відповідно до рішення польської влади та за підтримки місцевого 

самоврядування m. cт. Варшави, yсі заходи для біженців з України безкоштовні! 

 

 

 

 

 

НОМЕР РАХУНКУ ВЛАСНИХ ДОХОДІВ 

Центру позашкільної роботи №1 «Йорданек»: 

53 1030 1508 0000 0005 5101 2077, 

НАЗВА ОПЛАТУ - ПОЖЕРТВ 

АДРЕСА: DBFO, ПРАГА Пд столиці м. Варшава, ОПП № 1, вул. Гроховська 262 

 

Адреса веб-сайту: www.opp1.waw.pl 

електронна пошта: opp1@opp1.waw.pl 

тел.: 0 (22) 610-67-77 


