Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Rowerowa Jedynka
Dane uczestnika projektu:
Uczeń/uczennica:
.................

Klasa:

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

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

PESEL:

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

Adres zamieszkania uczestnika projektu:
Miejscowość: .............................................................................................................., kod
pocztowy: .......................................................
Ulica/nr domu/nr
mieszkania: .....................................................................................................................................................................
Dane rodzica/opiekuna prawnego uczestnika projektu:
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna
prawnego: .............................................................................................................................................
Adres zamieszkania rodzica/opiekuna prawnego:
Miejscowość: .............................................................................................................., kod
pocztowy: .......................................................
Ulica/nr domu/nr
mieszkania: .....................................................................................................................................................................
Telefon komórkowy rodzica/opiekuna prawnego:
E-mail rodzica/opiekuna prawnego:

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

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

Deklaruję udział mojego dziecka w projekcie Rowerowa Jedynka, realizowanego
przez Uczniowski Klub Sportowy JEDYNKA przy Szkole Podstawowej Nr 1 im.
Tadeusza Kościuszki w Parczewie w ramach Programu Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich – Konkurs FIO 2017, Priorytet 2 Aktywne społeczeństwo, Działanie
5 Wspieranie aktywnych form integracji społecznej, Sfera pożytku publicznego 18)
działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.
Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że ww Projekt
dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Uczniowski Klub Sportowy JEDYNKA przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza
Kościuszki w Parczewie
Ul. 11-go Listopada 90, 21 – 200 Parczew, tel./fax 083 355 12 39
Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

jest

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w
projekcie Rowerowa Jedynka i akceptuję jego warunki.
........................................................................
miejscowość i data

........................................................
rodzica/opiekuna prawnego

..............................................................
czytelny podpis

W przypadku zakwalifikowania mojego dziecka do udziału w projekcie Rowerowa
Jedynka
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka we wszystkich rodzajach zajęć
realizowanych w ramach Projektu.
Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z
2015 r. poz. 2135 ze zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
moich i mojego dziecka przez wszystkie instytucje odpowiedzialne i
zaangażowane w realizację Projektu w celach związanych z rekrutacją,
monitoringiem, kontrolą i jego ewaluacją. Oświadczam, że jestem świadomy/a
faktu, iż przysługuje mi prawo wglądu do powyższych danych osobowych oraz ich
poprawiania.
Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie wizerunku mojego dziecka w
działaniach związanych z realizacją projektu Rowerowa Jedynka.
Oświadczam, że moje dziecko posiada sprawny, dostosowany do jego warunków
fizycznych rower, wyposażony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka oraz jego kondycja fizyczna
umożliwi mu przejechanie trasy ok. 20 - 25 km /uczeń klasy 4/ lub 30 - 35 km
/uczeń klasy 5/ lub 50 - 55 km /uczeń klasy 6/.
Zobowiązuję się do systematycznego uczestnictwa dziecka w zajęciach i
wycieczkach organizowanych w ramach Projektu.

........................................................................
miejscowość i data

........................................................
rodzica/opiekuna prawnego

..............................................................
czytelny podpis

Uczniowski Klub Sportowy JEDYNKA przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza
Kościuszki w Parczewie
Ul. 11-go Listopada 90, 21 – 200 Parczew, tel./fax 083 355 12 39
Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

