Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji do projektu
„Doświadczamy nauki”

Deklaracja udziału w projekcie
Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego uczestnika projektu

Ja, niżej podpisana/y
……………………………………………………………………………………………………………
imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego uczestnika projektu
wyrażam zgodę na udział mojego syna/mojej córki
……………………………………………………………………………………………………………
imię i nazwisko ucznia/
posiadającego/posiadającej nr PESEL………………………………………………………………
w projekcie „Doświadczamy nauki”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje,
Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach
prowadzących kształcenie ogólne, realizowanym przez Gminę Maków Podhalański.
1. Oświadczam, że syn/córka spełnia wymogi kwalifikacyjne związane z udziałem
w projekcie:
1) Jest uczniem Szkoły Podstawowej w ………………………………,
prowadzonej przez Gminę Maków Podhalański i uczęszcza do klasy
…………..
2) Zamieszkuje na terenie województwa małopolskiego;
3) Został zakwalifikowany na podstawie szczegółowych kryteriów określonych w
regulaminie rekrutacji zgodnie z danymi wskazanymi w formularzu
zgłoszeniowym.
2. Oświadczam, iż zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji do projektu:
„Doświadczamy nauki” i zobowiązuję się do jego przestrzegania.
3. Zostałem/am

poinformowany/a, że projekt jest finansowany ze środków Unii

Europejskiej (Europejskiego Funduszu Społecznego) i budżetu państwa.

4. Oświadczam, ze w przypadku przyjęcia mojego dziecka do projektu zobowiązuję się,
że będzie systematycznie uczestniczyć w zajęciach zgodnie z harmonogramem.
5. Wyrażam zgodę na udział w badaniach ankietowych/testach, które będą
przeprowadzane w ramach projektu.
6. Udzielam nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa wielokrotnego wykorzystywania
zdjęć z wizerunkiem dziecka bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania.
Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć,
za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w celu zgodnym z prowadzoną
działalnością w projekcie.
7. Oświadczam, że wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie
danych osobowych mojego dziecka w celu monitorowania i ewaluacji projektu;
zostałem poinformowany o celu zbierania tych danych oraz wskazani zostali mi
administratorzy danych osobowych mojego dziecka.
8. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o możliwości odmowy podania
danych wrażliwych.
9. Przyjmuję do wiadomości, że:
1) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania
jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia w wsparcia w ramach
projektu,
2) Mam prawo dostępu do treści danych mojego dziecka i ich poprawiania,
3) Będę informować o wszelkich zmianach danych kontaktowych mojego
dziecka.
10. Oświadczam, że dane zawarte w niniejszym oświadczeniu są zgodne z prawdą i że
jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia –
z art.233 §1 Kodeksu Karnego, który brzmi następująco: „Kto składając zeznanie
mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu na
podstawie ustawy zeznaję nieprawdę, lub zatają prawdę podlega karze pozbawienia
wolności do lat 3”.

………………………….

…………………………………………………..

Miejscowość i data

Czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna

