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Załącznik nr 1

Adnotacje osoby przyjmującej zgłoszenie:

Data wpływu: godz. wpływu:

Numer zgłoszenia:

Wynik rekrutacji: pozytywny / negatywny

KARTA UCZESTNIKA PROJEKTU – UCZNIA
STRONA 1 i 2 – WYPEŁNIA RODZIC/OPIEKUN PRAWNY

(PROSIMY WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI)

L.p.
Nazwisko

1.
Imię

2.
Data urodzenia

3.
Klasa

4.
Telefon do kontaktu

5. Uczeń jest objęty wsparciem

w postaci korzystania z obiadów

refundowanych przez MOPS, GOPS

□ tak □ nie

6. Uczeń ma specjalne potrzeby edukacyjne

(orzeczenie wydane przez powiatową

poradnię psychologiczno- pedagogiczną

o potrzebie kształcenia specjalnego)

□ tak □ nie

Deklaracje i oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego uczestnika projektu

1. Oświadczam, że jestem świadoma/y, iż projekt „Turystyczna Jedynka”

współfinansowany jest ze środków Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw

Obywatelskich na lata 2021-2030 NOWEFIO – EDYCJA 2022 – Priorytety 2 – 4.

2. Oświadczam, iż zapoznałam/łem się z Regulaminem Rekrutacji Projektu oraz

zobowiązuję się do jego przestrzegania.

3. Oświadczam, że jestem świadoma/y, iż wycieczki rowerowe/ rajdy rowerowe

organizowane są w roku szkolnym 2022/2023.
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4. Wyrażam zgodę na wykorzystywanie wizerunku dziecka, wskazanego w Karcie

Uczestnika projektu, na zdjęciach, dokumentach, filmikach wykonanych w celach

promocji i potwierdzenia realizacji działań projektu.

5. Wyrażam zgodę na weryfikację przez koordynatora projektu danych wskazanych

w tabeli Karty Uczestnika Projektu, będących w dyspozycji szkoły, do której

uczęszcza uczeń, na potrzeby potwierdzenia spełniania kryteriów formalnych

i merytorycznych rekrutacji do Projektu.

6. Wyrażam zgodę na udział w ankietach, które odbędą się w trakcie Projektu, mających

na celu monitorowanie poziomu rezultatów osiągniętych w trakcie Projektu.

7. Uprzedzona/y o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie

nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy oświadczam, że wszystkie dane

zawarte w Karcie Uczestnika Projektu są zgodne z prawdą.

8. Zobowiązuję się poinformowania realizatora Projektu (Koordynatora Projektu lub

Dyrektora Szkoły), w najwcześniejszym możliwym terminie, o konieczności

rezygnacji z udziału w Projekcie.

……………………................................ ………………………………..………..
Miejscowość i data Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

uczestnika Projektu
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Deklaracja udziału w projekcie
„Turystyczna Jedynka”

współfinansowanego ze środków Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw

Obywatelskich na lata 2021-2030 NOWEFIO – EDYCJA 2022 – Priorytety 2 - 4

Ja niżej podpisana/y (imię i nazwisko)

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

Deklaruję udział mojego dziecka (imię i nazwisko)

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

w realizacji zadania publicznego pod nazwą „Turystyczna Jedynka” realizowanego jest przez

Uczniowski Klub Sportowy Jedynka przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki

w Parczewie.

Zobowiązuję się do:

• aktualizacji danych mojego dziecka, jeśli zajdą w nich zmiany.

……………………................................ ………………………………..………..
Miejscowość i data Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

uczestnika Projektu

ZAŁĄCZNIKI:

1. KARTA UCZESTNIKA PROJEKTU

2. OŚWIADCZENIE I ZGODA RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO NA

UCZESTNICTWOWWYCIECZCE ROWEROWJ/ RAJDZIE ROWEROWYM
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Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE I ZGODA RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO NA UCZESTNICTWO

WWYCIECZCE ROWEROWJ/ RAJDZIE ROWEROWYM

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka:

………………………………………………………….………………………………………………
(imię i nazwisko dziecka)

rok urodzenia dziecka ………………….. klasa .................................................

w wycieczce rowerowej/ rajdzie rowerowym w dniu ……………………….

Oświadczam, że:

1. Nie ma przeciwwskazań zdrowotnych, aby moje dziecko uczestniczyło w wycieczce

rowerowej/ rajdzie rowerowym.

2. Wyrażam zgodę na udzielenie pomocy medycznej i wezwanie karetki pogotowia ratunkowego

w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia mojego dziecka.

3. Jestem świadomy, że uczestnicy rajdu są zobowiązani do przestrzegania przepisów kodeksu

ruchu drogowego.

4. Wyrażam zgodę na utrwalenie wizerunku dziecka uczestniczącego w rajdzie rowerowym/

wycieczce rowerowej, w celu dokumentacji ich przebiegu oraz na nieodpłatne

rozpowszechnianie tego wizerunku w materiałach informacyjnych i promocyjnych,

dotyczących rajdu/ wycieczki. Podstawa prawna (art. 81, ust 2, punkt 2 Ustawy o prawie

autorskim).

5. Wyrażam zgodę na otrzymanie przez dziecko pakietu startowego przewidzianego w Projekcie.

6. Zapoznałam/ zapoznałem się z regulaminem wycieczek rowerowych organizowanych

w ramach projektu (strona internetowa: www.sp1parczew.pl zakładka Turystyczna Jedynka)

i równocześnie oświadczam, że moje dziecko również zostanie zapoznane z tym regulaminem.

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego ................................................................................

Telefon kontaktowy.........................................................................................................................

……………………................................ ………………………………..………..
Miejscowość i data Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

uczestnika Projektu

http://www.sp1parczew.pl
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Oświadczenie
w sprawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust. 2 lit. a rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) Dz. Urz. UE L 119/1, z 4.5.2016, zwanego dalej „RODO” wyrażam
zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka niezbędnych do zgłoszenia
uczestnictwa w Projekcie „Turystyczna Jedynka” współfinansowanego ze środków
Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030 NOWEFIO –
EDYCJA 2022 – Priorytety 2 – 4.
Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.
Podane przeze mnie dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu: zgłoszenie i udział
mojego dziecka w Projekcie „Turystyczna Jedynka”.
Jest mi wiadomym, że posiadam prawo do:

1) żądania od wskazanego w niniejszym oświadczeniu administratora danych
osobowych:
a) dostępu do danych osobowych mojego dziecka;
b) sprostowania danych osobowych mojego dziecka;
c) usunięcia danych osobowych mojego dziecka, jeżeli zachodzi jedna
z okoliczności wskazanych w art. 17 ust. 1 RODO i jeżeli przetwarzanie danych
osobowych mojego dziecka nie jest niezbędne w zakresie wskazanym w art. 17
ust. 3 RODO;

d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych mojego dziecka w przypadkach
wskazanych w art. 18 ust. 1 RODO,

2) wniesienia do wskazanego w niniejszym oświadczeniu administratora danych
osobowych sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych mojego dziecka:
a) na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim
przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim,

b) do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na
mocy art. 89 ust. 1 RODO, z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją,
chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego
w interesie publicznym.

3) przenoszenia danych osobowych mojego dziecka,
4) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych mojego
dziecka narusza przepisy RODO,

5) wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych
mojego dziecka.

……………………................................ ………………………………..………..
Miejscowość i data Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

uczestnika Projektu
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