
 

 

Książnica Płocka Biblioteka dla dzieci im. W. Chotomskiej 

Płockie Stowarzyszenie Przyjaciół Książki i Bibliotek 
 

SPRÓBUJ Z NAMI CZYTAĆ PASJAMI 
 

Drogi Czytelniku, jeśli: 

 

       ☺ jesteś Rodzicem zainteresowanym wychowaniem przez czytanie 

       ☺Twoje dziecko jest w wieku: 2,5 - 4 lata   

       ☺ nie uczęszcza do przedszkola 

Zapraszamy do udziału w Klubie Małego Dziecka. 

 

KLUB MAŁEGO DZIECKA to godzinne zajęcia edukacyjne dla 

najmłodszych czytelników, w których aktywnie uczestniczą opiekunowie. 

Prowadzone są od 2000 roku, przez doświadczonych pedagogów 

w Książnicy Płockiej Bibliotece dla dzieci im. Wandy Chotomskiej 

w Płocku przy ul. Sienkiewicza 2. 

 
 

Biblioteczne spotkania pozwalają maluchom: 
 poznawać piękno literatury; 

 zostać czytelnikiem i wypożyczać ulubione książki do domu; 

 bawić się z rówieśnikami w obecności rodziców; 

 poznawać wiersze, piosenki, wyliczanki; 

 rozwijać sprawność manualną oraz zainteresowania plastyczne; 

 przygotować się do życia w grupie przedszkolnej. 

 

 

Rozpoczęcie zajęć odbędzie się: 

8 stycznia 2020 r. o godz. 11.00 
 

                     

      WIĘCEJ:  www.ksiaznicaplocka.pl 

→ Biblioteka dla dzieci → wydarzenia → K MD 
Książnica  Płocka  jest  instytucją  finansowaną  przez Urząd  Miasta  Płocka      

                                                                                                          

 

 
ANKIETA 

 

    Osoby zainteresowane uczestnictwem w zajęciach prowadzonych w ramach 

Klubu Małego Dziecka w roku szkolnym 2019/2020, prosimy o uzupełnienie 

ankiety  w terminie do  31 stycznia 2020 r. i złożenie jej w Bibliotece             
dla dzieci, mieszczącej się w Płocku, przy ul. Sienkiewicza 2 

      

 imię i nazwisko dziecka: ................................................................... 

 data urodzenia: .................................................................................. 

 adres zamieszkania: .......................................................................... 

 adres e-mail:....................................................................................... 

 nr telefonu : ....................................................................................... 
                                    
 
 
                                      UDZIAŁ W ZAJĘCIACH KMD 
                                                          Proszę zaznaczyć właściwe 

kontynuacja  □  uczestniczyło rodzeństwo □  dziecko nie korzystało  □ 
 
 

Najczęściej opiekunami będą: 

         rodzice □                            dziadkowie  □                     inne osoby □  
 

                                                                     
Wyrażam zgodę na wprowadzenie i przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka  w bazie danych 

prowadzonej przez Książnicę Płocką im. Władysława Broniewskiego w Płocku przy ul. Kościuszki 6, 

zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie  danych osobowych  (Dz. U. 2018 poz. 1000). 

Ponadto wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku dziecka przez organizatora spotkań 

KMD- zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych na cele 

związane z promocją spotkań. 

    Możliwe formy rozpowszechniania wizerunku to publikacje, Internet, telewizja.  

Jednocześnie oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o przysługującym mi prawie wglądu do 

danych, poprawiania ich, a także możliwości żądania usunięcia ich z bazy danych. 

 

 

 

……………………..                   ………………………… 
Data               podpis rodzica, opiekuna 


