
……………………….  …………………………..    ……………………………
 Nazwisko  i  imię(na)   Rodzica(ów) lub opiekuna    Nr  telefonu  kontaktowego
                                                                                      ………………………..
                                                                                      Data urodzenia dziecka      
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na stronie internetowej:www.mosir.myslowice.pl     i akceptujemy ich warunki
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