
 

 

 
Deklaracja rekrutacyjna dla kandydata na słuchacza  

Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
przy Miejskim Domu Kultury w Lubaniu 

 

1 imię i nazwisko 
 

 

2 data urodzenia 
 

 

3 pesel 
 

 

4 adres zamieszkania 
 

 

5 numer telefonu 
 

 

6 adres email 
 

 

*Wypełnienie deklaracji nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się do Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Lubaniu. 

 

Proszę o przyjęcie mnie w poczet słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w roku 2023.  

 

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

                                                                              (data i czytelny podpis ) 

Skrócona informacja RODO do realizacji zadań związanych z organizacją zajęć Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w Miejskim Domu Kultury w Lubaniu 

Dane osobowe zawarte w karcie zgłoszenia na zajęcia przetwarzane będą przez Miejski Dom Kultury w 
Lubaniu do celów uczestnictwa w zajęciach oraz promocji zajęć w formie publikacji zdjęć na podstawie 
przepisów prawa. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do jej danych, otrzymania kopii danych, 
sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu 
nadzoru. Pełna informacja o ochronie danych osobowych znajduje się na stronie podmiotowej 
http://mdk.luban.pl/mdk,m,12556,obowiazek-informacyjny.html 

W każdej sprawie związanej z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z 
administratorem pod adresem do korespondencji lub z IOD pod dedykowanym adresem e-mailowym 
ido@miastoluban.pl 

 

…………………………………………………………………….. 

                                                                                                                            (data i czytelny podpis ) 

 

Jako przyszły słuchacz Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Miejskim Domu Kultury 

w Lubaniu, deklaruję swój udział we wszystkich wykładach oraz następujących panelach 

edukacyjnych realizowanych w ramach oferty programowej w roku 2023 

  



 

*Wypełnienie powyższej karty nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się do Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku w Lubaniu. 

 

Panele edukacyjne do wyboru 

 

 

limit 
miejsc 

 

zaznacz 
X 

EDUKACJA ARTYSTYCZNA 

zespół śpiewaczy  20  

śpiew indywidualny 8  

malarstwo i rysunek 30  

teatr 12  

rękodzieło  20  
EDUKACJA CYFROWA 

kompetencje informatyczne 
 technologia cyfrowa w komunikacji i nauce 

media i e- administracja 
bezpieczeństwo w sieci 

20 

 

EDUKACJA JĘZYKOWA 

język angielski 15  

język niemiecki 15  
dziennikarstwo 

kurs kreatywnego pisania 
15 

 

EDUKACJA OGÓLNOROZWOJOWA 

trening pamięci i koncentracji 
gry planszowe i strategiczne 

trening umiejętności społecznych 
komunikacja społeczna 

24 

 

EDUKACJA SPORTOWA 

Gimnastyka ogólno usprawniająca 
Nordic Walking  

60 
 

gimnastyka z elementami tańca towarzyskiego 30  
EDUKACJA ZDROWOTNA 

Zasady  zdrowego stylu życia 
dietetyka 

profilaktyka chorób wieku starczego 
60 

 

 

inne ………………….…………………………….                            
(wpisać jakie) 
 

 

*Proszę postawić znak X w kratce z prawej strony przy zajęciach, którymi jest Pan/Pani zainteresowany/a 

 

 


