
 

 

Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa 

  w projekcie pn. „Nowa jakość edukacji w Integracyjnym Przedszkolu Krasnala Hałabały” 

 

 Data:  
 

DEKLARACJA UCZESTNIKA PROJEKTU  

pn. „Nowa jakość edukacji w Integracyjnym Przedszkolu Krasnala Hałabały”. 

 

Ja, niżej podpisana/y 
....................................................................................................................................................... 

(Imię i nazwisko) 

 

deklaruję udział  dziecka 

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

(Imię i nazwisko) 

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

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

(adres zamieszkania, PESEL dziecka oraz numer kontaktowy rodzica/opiekuna prawnego) 

 

w projekcie „Nowa jakość edukacji w Integracyjnym Przedszkolu Krasnala Hałabały” 

Realizowanym przez Gminę Wielopole Skrzyńskie za pośrednictwem Zespołu Obsługi Szkół i 

Przedszkola w Wielopolu Skrzyńskim od dnia 1 września 2018 r. do 30 czerwca.2019 r. 

współfinansowanym  przez  Unię  Europejską  z Europejskiego Funduszu Społecznego ze  

środków  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-

2020 z  Osi priorytetowej: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie  Działanie: 9.1 Rozwój 

edukacji przedszkolnej 

 

1)  realizowanym w pełnym zakresie  w: 

□  Integracyjnym Oddziale  Przedszkolnym przy  Szkole Podstawowej nr 1 im. Mjra. Ludwika 

Marszałka „Zbroi” w Brzezinach, 

□  Integracyjnym Oddziale  Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Gliniku  

□  Integracyjnym Oddziale  Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej im. Sybiraków  

w Nawsiu,  

□  Integracyjnym Oddziale  Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej im. prof. K. 

Olszewskiego w Broniszowie  

 

2)  realizowanym w zakresie zajęć dodatkowych w: 

□ Integracyjnym Przedszkolu Krasnala Hałabały w Wielopolu  Skrzyńskim 

 

–oświadczam, iż: 

 

1. Zostałem/am poinformowany/a, że udział mojego dziecka w wybranej formie wsparcia, 

finansowany jest w ramach w/w Projektu. 

2. W momencie rozpoczęcia udziału w działaniach w ramach Projektu, moje dziecko spełnia 

kryteria uprawniające do udziału w Projekcie. 

3. Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych mojego 

dziecka w celu monitorowania i ewaluacji Projektu, zostałem poinformowany/a  

o celu zbierania tych danych oraz wskazani zostali mi administratorzy  danych osobowych  



 

 

 

mojego dziecka, co potwierdziłem/am własnoręcznym podpisem na Oświadczeniu Uczestnika 

Projektu.  

5. Zostałem/am poinformowany/a o możliwości odmowy podania danych wrażliwych. 

6. Zapoznałem/am się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie i zgadzam się z wszystkimi 

jego postanowieniami oraz zobowiązuję się do jego przestrzegania. 

7. Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka na potrzeby realizacji  

i promocji Projektu 

8. Wyrażam zgodę na udział w badaniach ankietowych/testach, które będą przeprowadzane   

w związku z realizacją Projektu. 

9. Zgłaszając chęć udziału we wskazanych zajęciach, zobowiązuję się do systematycznego 

uczestnictwa a także deklaruję chęć udziału w przewidzianych w ramach wsparcia wyjazdach 

edukacyjnych. 

10. Przyjmuję do wiadomości, że:  

a) podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest 

równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu, 

b) mam prawo dostępu do treści danych mojego dziecka i ich poprawiania, 

c) będę informować o wszelkich zmianach dotyczących danych osobowych, kontaktowych itp. 

11. Jestem  świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 ustawy z dnia 6 

czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz.U. Nr 88 poz.553 z późn. zmianami) o składaniu 

fałszywych zeznań oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą. 

 

 

 

                                                                                                                                                     

 

                                                                                            

……......................................................................... 

Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego  

 


