
Dane Rodzica/Opiekuna prawnego:                                                              Wrocław, dn. …………………………. 
 
………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko 

………………………………………………………………… 
(numer telefonu) 

………………………………………………………………… 
(adres e-mail) 

 

Deklaracja pobytu i odpłatności za dziecko w Przedszkolu nr 5 Wrocławskie Krasnale 

w roku szk. …………………………..………………. 

Deklaruję, że moje dziecko:   

1………………………..……………………………………………………………………………………….. ur. …………………………….. r.  
                  Imię i nazwisko 

w roku szk. ………………………………. będzie korzystad z usług Przedszkola nr 5 we Wrocławiu,                                   
ul. Dźwirzyoska 3 w zakresie: 

1. Będzie przebywad w przedszkolu w godzinach od ………..……… do …………………… 
2. Będzie korzystad z  posiłków:      

1  posiłku (śniadanie, zupa z deserem, II danie obiadu )* 
2  posiłków ( śniadanie, zupa z deserem, II danie obiadu )* 
3  posiłków (śniadanie, zupa z deserem, II danie obiadu )* 

                 *niepotrzebne skreślid   
 

3. Opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka za dany miesiąc dokonam do dnia 15-go następnego 
miesiąca  przelewem na rachunek  bankowy 51 1020 5226 0000 6702 0418 0196.                                     
W treści przelewu należy wpisad: P-5, imię i nazwisko dziecka , grupa, miesiąc  

4. Zobowiązuję się do zapoznania się z treścią Statutu Przedszkola i przestrzegania jego 
postanowieo. 

5. Zobowiązuję się do codziennego rejestrowania godziny przyprowadzenia i odbioru dziecka 
poprzez  odbijanie karty na czytniku w holu przedszkola. 

6. W przypadku zakooczenia edukacji mojego dziecka w Przedszkolu nr 5 ewentualną nadpłatę 
proszę o przekazanie na konto o nr 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

7. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych rodziców/ opiekunów prawnych 
dziecka wyżej wymienionego  w celu realizacji zadao związanych z pobytem ich dziecka w 
przedszkolu. 

……………………………………………….. 

(podpis Rodzica/Opiekuna prawnego) 

Administratorem danych jest Przedszkole nr 5 Wrocławskie Krasnale z siedzibą we Wrocławiu, ul. Dźwirzyoska 
3. Kontakt do naszego inspektora ochrony danych: Tomasz Grzybowski, mail: 
tomasz.grzybowski@coreconsulting.pl tel. 501 083 482 lub CORE Consulting, ul. Z. Krasioskiego 16, 60-830 
Poznao. Dane podane przez Ciebie na formularzu będą przetwarzane w celu procedowania wniosku. 
Szczegółowe informacje o regułach przetwarzania danych dostępne w Przedszkolu nr 5 oraz na 
www.przedszkole5.edu.wroclaw.pl 

                                                                                                                                                                               
Zapoznałem/am się z informacją o przetwarzaniu moich danych osobowych  

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

 (imię , nazwisko,                              data   miejscowość,                                podpis) 

mailto:tomasz.grzybowski@coreconsulting.pl
http://www.przedszkole5.edu.wroclaw.pl/

