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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY





DANE PODSTAWOWE  


1. Imię i nazwisko: ..............................................................................................................................................
2. Adres zamieszkania: .....................................................................................................................................
3. Nr tel.: ..................................................................................................................................................................
4. Data urodzenia : ..............................................................................................................................................
5. Imię i nazwisko osoby towarzyszącej: ...................................................................................................
·	 Oświadczam, że dane podstawowe zawarte w karcie zgłoszenia są zgodne z prawdą.

 ....................................................................                                                       ..................................................
              (miejscowość, data)				                                      (podpis osoby składającej zgłoszenie)

·	Zgłaszam uczestnictwo do Szkoły Rodzenia Studio Świadomego Rodzicielstwa oraz zaświadczam, że zapoznałam się z regulaminem organizacyjnym dostępnym na stronie internetowej szkolarodzeniawielun.pl w zakładce REGULAMIN i akceptuję warunki w nim zawarte.
                                                                                                                                                      
.......................................................                                                                             .......................................................
                 (miejscowość, data)				                      (podpis osoby składającej zgłoszenie )


DANE  POŁOŻNICZE :

1. Termin porodu: ...............................................................................................................................................
2. Która to ciąża?: ................................................................................................................................................
3. Który to poród?: ..............................................................................................................................................
4. Imię i nazwisko lekarza/położnej prowadzącego/-cej obecną ciążę: .........................................................................................................................................................................
4. Czy występowały poronienia ciąży ? Nie / Tak, w liczbie: ............, w roku ............, w ............ tygodniu ciąży.
5. Czy przyjmuje Pani obecnie leki?:............................................................................................
6. Czy w obecnej ciąży stwierdzono w badaniu USG nieprawidłowości dotyczące dziecka, położenia łożyska, skracania się szyjki macicy? ....................................................
7. Czy występowały w obecnej ciąży krwawienia z dróg rodnych?:................................
8. Czy w obecnej ciąży wystąpiło lub jest aktualne zagrożenie poronieniem lub przedwczesnym porodem?..............................................................................................................
9. Czy choruje Pani na choroby przewlekłe? Jeśli tak, proszę je wymienić.................................................................................................................................................

·	Oświadczam,  że informacje, które wpisałam w formularzu zgłoszeniowym dotyczącej przebiegu obecnej ciąży, są zgodne z prawdą oraz że podczas wywiadu położniczego nie zataiłam żadnych informacji dotyczących przebiegu obecnej ciąży i stanu swojego zdrowia. 

·	Oświadczam, że jeśli stan mojego zdrowia ulegnie zmianie zobowiązuje się poinformować o tym prowadzącą zajęcia w Szkole Rodzenia Studio Świadomego Rodzicielstwa. 

·	Oświadczam, że przedstawię kserokopię Karty Przebiegu Ciąży Organizatorowi lub Koordynatorowi Szkoły Rodzenia do wglądu na pierwszym spotkaniu organizacyjnym oraz opis ostatniego badania USG - do wglądu.

·	Oświadczam, iż dostarczę zaświadczenie od lekarza /położnej prowadzącej ciążę o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach Szkoły Rodzenia i ćwiczeniach.

                                                                         
....................................................................                                                  ....................................................
              (miejscowość, data)				                              (podpis osoby składającej zgłoszenie)




·	Wyrażam zgodę na zbieranie, przechowywanie oraz przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) do celów związanych z organizacją turnusu Edukacja Przedporodowa – Szkoła Rodzenia.


....................................................................                             	.............................................................
              (miejscowość, data)					   (podpis osoby składającej zgłoszenie)

                                                                           
                                                                          KLAUZULA INFORMACYJNA



     Administrator danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe przetwarzane są w celach organizacji i realizacji programu Szkoły Rodzenia. W innych przypadkach dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w zgodzie. Dane osobowe przechowywane będą przez dziesięć lat, począwszy od dnia rozpoczęcia przez uczestnika zajęć Edukacji Przedporodowej. 













