
                                                                   

 

Projekt „Mały Technik” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Karta zgłoszenia dziecka na zajęcia dodatkowe 
 

 

Proszę o przyjęcie ..................................................................................................................................ur. ............................................................. 
                                            (imię i nazwisko dziecka)                                                                              (data urodzenia) 

 

w ........................................................................  na zajęcia dodatkowe w ramach projektu „Mały Technik” 
                    (miejsce urodzenia) 

 

1. Adres zamieszkania dziecka:  

 

Ulica 
 
 
 

Nr domu Lokal Miejscowość 

Kod pocztowy   

 
 

Poczta 

 

Gmina  
 
 

Powiat 

 
2. PESEL dziecka: 

                     

 

3. Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów:.....................................................................................................................................................  

4. Telefon stacjonarny:....................................................................... tel. komórkowy:......................................................................................  

5. Adres poczty elektronicznej (e-mail):...............................................................................................................................................................  

6. Dodatkowe informacje o dziecku: 

 

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

 

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

7. Oświadczenie rodziców: 

1) Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w projekcie „Mały Technik” współfinansowanego przez Unię 

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020; 

2) Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w art.24 ust.1 ustawy z dn. 29.08.1997 r. (tekst 

jednolity Dz. U. z 2014r., poz. 1182 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

mojego dziecka zawartych w karcie zgłoszenia dla potrzeb niezbędnych do realizacji w/w projektu przez 

beneficjenta. Wyrażam zgodę na wykorzystanie zawartych danych do monitorowania i ewaluacji 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020;  



                                                                   

 

Projekt „Mały Technik” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

3) Zobowiązuję się do przekazania informacji na temat sytuacji mojego dziecka po opuszczeniu projektu w 

zakresie niezbędnym do monitorowania i ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 oraz niniejszego projektu; 

4) Wyrażam zgodę na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka wyłącznie na potrzeby 

projektu i jego promocji zgodnie z art. 81 ust.1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631) oraz informuję, że z tego tytułu nie będę żądać 

wynagrodzenia finansowego;  

5) Zostałem poinformowany, że projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego;  

6) Zostałem pouczony o odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą. 

 

 

 

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

                (Data i miejsce)                                                                                                                             (czytelny podpis rodzica/opiekuna)                            
 



                                                                   

 

Projekt „Mały Technik” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Deklaracja uczestnictwa dziecka w projekcie 

 

Imię i nazwisko dziecka:  

Imię i nazwisko rodzica:  

 

 
Oświadczam, iż deklaruję udział moj-ej/-ego córki/syna* ...........................................................................................................................  
         (imię i nazwisko dziecka)  

w projekcie „Młody technik”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, RPSW.08.03.01 

„Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej (projekty konkursowe)”. 

 

Tym samym zobowiązuje się do systematycznego uczestnictwa dziecka w zajęciach realizowanych w ramach 

Projektu. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku. 

 

Oświadczam, iż: 

1) dobrowolnie zgłaszam chęć uczestnictwa mojego dziecka w projekcie; 

2) zapoznał-em/-am się z Regulaminem Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie i zobowiązuję się do 

stosowania postanowień tych dokumentów;  

3) syn/córka* spełnia warunki kwalifikowalności w projekcie, tj. jest w wieku przedszkolnym określonym 

w ustawie z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz 

z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292) oraz zamieszkuje na terenie gminy Busko Zdrój; 

4) został-em/-am poinformowany, że projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

 

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

                (Data i miejsce)                                                                                                                             (czytelny podpis rodzica/opiekuna)                            

 

 

 

 

 

*Niewłaściwe skreślić  


