ZGODA NA UCZESTNICTWO W PROJEKCIE „Krok po kroku – na aktywację
młodych w Ciężkowicach czas w tym roku”
Ja, niżej podpisany(a)
/Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego/
/Telefon kontaktowy/
wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w projekcie „Krok po kroku – na aktywację młodych
w Ciężkowicach czas w tym roku” realizowanego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014–
2020.
/Imię i nazwisko dziecka/
/PESEL dziecka/
/Data urodzenia dziecka/
/Adres zamieszkania dziecka/
W ramach projektu moje dziecko chce uczestniczyć w następującym rodzaju zajęć /należy wybrać jeden
z poniższych rodzajów warsztatów/:
Warsztaty dziennikarsko-multimedialne

□ TAK

Warsztaty rękodzielnicze (w tym z użyciem materiałów wtórnych)

□ TAK

Warsztaty przedsiębiorczości połączone z testami predyspozycji zawodowych

□ TAK

Warsztaty kuchni regionalnej

□ TAK

Warsztaty językowe (praktyczna nauka języka, konwersacje itp.) - proponowany j. angielski

□ TAK

Zgadzam się ponadto na udział mojego dziecka w dwóch wyjazdach edukacyjnych: do Centrum Nauki Kopernik
w Warszawie i do Kopalni Złota i Średniowiecznego Parku Techniki w Złotym Stoku oraz w spotkaniu
integracyjno-podsumowującym projekt.
I. Oświadczam, że moje dziecko spełnia kryteria formalne określone w projekcie (wstawić „X”):
Dziecko zamieszkujące w gminie Ciężkowice
□ TAK
Dziecko w wieku 6-15 lat

□ TAK

□ NIE
□ NIE

II. Oświadczam, że moje dziecko zalicza się do następujących grup preferowanych w rekrutacji:
Dziecko z rodziny korzystającej z pomocy GOPS w Cieżkowicach (oprócz □ TAK
□ NIE
świadczenia 500+ na drugie i kolejne dziecko, w przypadku którego nie weryfikuje
się dochodów rodziny)
Dziecko z rodziny wielodzietnej (3 i więcej dzieci)

□ TAK

□ NIE

Dziecko pochodzące z rodziny utrzymującej się wyłącznie z gospodarstwa rolnego

□ TAK

□ NIE

Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz. U.
Nr 88, poz. 533 z późn. zm.) za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy, oświadczam, że
dane zawarte w niniejszym formularzu są zgodne z prawdą, zapoznałem/łam się z regulaminem rekrutacji do
projektu i przyjmuję jego warunki bez zastrzeżeń. Wypełnienie zgodny na uczestnictwo w projekcie nie jest
Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

jednoznaczne z zakwalifikowaniem się do projektu, ostatecznej decyzji dokonuje komisja rekrutacyjna na
podstawie kryteriów zawartych w regulaminie rekrutacji.
Wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojego i mojego dziecka w formie drukowanej i elektronicznej na
potrzeby działań projektowych, w szczególności promocji i informacji o projekcie. Nie będę wnosił/a żadnych
roszczeń finansowych (obecnie i w przyszłości) związanych z w/w publikacjami.
Zobowiązuje się do dowozu mojego dziecka do/z miejsca organizacji form wsparcia lub wyrażam zgodę na jego
samodzielne dotarcie do /z miejsca organizacji form wsparcia. Jestem świadomy/a, że koszt uczestnictwa
w projekcie mojego dziecka współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Wyrażam zgodę na zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie
i usuwanie moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka dla potrzeb przeprowadzenia
procesu rekrutacji, monitoringu, kontroli w ramach realizowanego projektu oraz przeprowadzanych na zlecenie
MRPiPS ewaluacji w projekcie p.n. „Krok po kroku – na aktywację młodych w Ciężkowicach czas w tym roku”
realizowanego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020, zgodnie z Ustawą z
dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.)

………….................
miejscowość, data

…………………………………
podpis rodzica/opiekuna prawnego
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