
 Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  

w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 

 

ZGODA NA UCZESTNICTWO W PROJEKCIE „Regionalne – to jest fajne!” 

Ja, niżej podpisany(a) ..............................................................................................................................  
                    (Imię i nazwisko rodzica, opiekuna prawnego)      
         

Telefon kontaktowy................................................................. wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego  

dziecka ……………………….………..……………………………………………………………….. 

w projekcie „Regionalne – to jest fajne!” realizowanego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw 

Obywatelskich na lata 2014 – 2020.  

 

I. Oświadczam, że moje dziecko spełnia kryteria formalne określone w projekcie (wstawić „x” przy 

wybranej odpowiedzi):   

Dziecko w wieku szkoły podstawowej, gimnazjalnym lub 

ponadgimnazjalnym (przedział 6-16 lat)  

   □ TAK             □ NIE 

Dziecko zamieszkuje jedną z miejscowości w Gminie Korzenna    □ TAK             □ NIE 

Rodzina dziecka korzysta z pomocy OPS w Korzennej    □ TAK             □ NIE 

Głównym źródłem dochodu rodziny jest gospodarstwo rolne    □ TAK             □ NIE 

Dziecko jest z rodziny wielodzietnej (3 i więcej dzieci)    □ TAK             □ NIE 

 

II. Moje dziecko deklaruje chęć uczestnictwa w formach edukacji: 

 

□ warsztaty tańca regionalnego 

□ warsztaty śpiewu regionalnego 

□ warsztaty instrumentalne  

□ warsztaty tańca nowoczesnego z elementami tańca regionalnego 

□ warsztaty kreatywnego projektowania mody z motywami regionalnymi 

□ szkolenie z etnografem dotyczące charakterystyki regionu Lachów Sądeckich 

□ wyjazd edukacyjny – wycieczka   
 

 

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 „Formularzu zgłoszenia” są zgodne z prawdą,  zapoznałem/łam się z regulaminem rekrutacji do 

projektu i przyjmuję jego warunki bez zastrzeżeń. 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. Wypełnienie zgodny na 

uczestnictwo w projekcie nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się do projektu, ostatecznej decyzji 

dokonuje komisja rekrutacyjna na podstawie kryteriów zawartych w regulaminie rekrutacji. 
 

Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie 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. „Regionalne – 

to jest fajne!” realizowanego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020, 

Priorytet 2 Aktywne społeczeństwo, Kierunek działania 5 Wspieranie Aktywnych Form Integracji Społecznej, 

zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. 

zm.).  
    

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

 miejscowość               podpis rodzica/opiekuna prawnego 


