Załącznik Nr 1 do Regulaminu rekrutacji
i uczestnictwa w projekcie „Jeżdżę z głową”

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „JEŻDŻĘ Z GŁOWĄ”
Ja niżej podpisana/y ……………………………………………………………………………………………………………....
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ……………………………………………………………………………...
(imię i nazwisko dziecka: uczestnika projektu, nr PESEL)

ucznia klasy ………………………………, Szkoły Podstawowej w ……………………………………………………….
zam. ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
w projekcie „JEŻDŻĘ Z GŁOWĄ”, nie potrafi jeździć na nartach.
Informacje szczegółowe o uczestniku - niezbędne do przygotowania odpowiedniego sprzętu
narciarskiego:
- wzrost: ………………………cm,
- waga ………………………….kg,
- długość stopy…………….cm,
- obwód głowy …………...cm.
Wyrażenie zgody to akceptacja regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Jeżdżę z
głową”.
Do deklaracji uczestnictwa dołączam:
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetworzenie danych osobowych,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku,
- oświadczenie rodzica o braku przeciwskazań do nauki jazdy na nartach przez dziecko.
Deklaruję regularne uczestnictwo mojego dziecka w zajęciach oraz zobowiązuję się do
osobistego przywozu i odbioru dziecka z ustalonego miejsca zbiórki.
Nr telefonu rodzica do kontaktu: ………………………………………………………………..

…………………………….dnia………………….2020r.
(miejscowość)

……..…………………………………………………….
(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

Załącznik Nr 2 do Regulaminu rekrutacji
i uczestnictwa w projekcie „Jeżdżę z głową”

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU „JEŻDŻĘ Z GŁOWĄ”
O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przystąpieniem do projektu „JEŻDŻĘ Z GŁOWĄ”, współfinansowanego ze środków
Województwa Małopolskiego, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego
dziecka”
……………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko dziecka: uczestnika projektu, nr PESEL)

Dane osobowe mojego dziecka będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia,
realizacji projektu „JEŻDŻĘ Z GŁOWĄ”, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości.
Dane osobowe mojego dziecka mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu
udzielenia wsparcia realizacji projektu „JEŻDŻĘ Z GŁOWĄ”, ewaluacji, kontroli, monitoringu
i sprawozdawczości.
Administratorem tak zebranych danych osobowych jest Urząd Miejski w Alwerni,
ul. Gęsikowskiego 7, 32-566 Alwernia. Podstawa przetwarzania danych: ar. 6 ust.1 lit. a, art.7
i art. 9 ust.2 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/W.
Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem
możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu. Mam prawo do treści swoich danych i ich
poprawienia.

…………………………….dnia………………….2020r.
(miejscowość)

……..…………………………………………………….
(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

Załącznik Nr 3 do Regulaminu rekrutacji
i uczestnictwa w projekcie „Jeżdżę z głową”

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU „JEŻDŻĘ Z GŁOWĄ”
O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
W związku z przystąpieniem do projektu „JEŻDŻĘ Z GŁOWĄ”, współfinansowanego ze środków
Województwa Małopolskiego, wyrażam zgodę na wykorzystanie do realizacji celów projektu
przez Urząd Gminy Alwernia oraz Urząd Marszałkowski w Krakowie wizerunku mojego dziecka:

…………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko dziecka: uczestnika projektu, nr PESEL)

Udzielam nieodwołanego i nieodpłatnego prawa wielokrotnego wykorzystania zdjęć
z wizerunkiem mojego dziecka, uczestniczącego w realizacji przez Gminę Alwernia przy
współpracy ze szkołą, do której dziecko uczęszcza i Województwem Małopolskim w 2019 roku
projektu pn. „JEŻDŻĘ Z GŁOWĄ” bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda
obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć
za pośrednictwem dowolnego medium, wyłącznie w celu informacji i promocji projektu
pn.: „JEŻDŻĘ Z GŁOWĄ”.

…………………………….dnia………………….2020r.
(miejscowość)

……..…………………………………………………….
(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

Załącznik Nr 4 do Regulaminu rekrutacji
i uczestnictwa w projekcie „Jeżdżę z głową”

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO UCZESTNIKA PROJEKTU „JEŻDŻĘ Z GŁOWĄ”
O BRAKU PRZECIWSKAZAŃ DO NAUKI JAZDY NA NARTACH

Ja niżej podpisany ……………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)

oświadczam, iż nie ma przeciwskazań, aby moje dziecko
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko dziecka: uczestnika projektu, nr PESEL)

Podjęło naukę jazdy na nartach w projekcie „JEŻDŻĘ Z GŁOWĄ”, realizowanym przez Gminę
Alwernia w ramach zadania: Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży. Jednocześnie
zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o ewentualnych przeciwskazaniach
w trakcie uczestnictwa mojego dziecka w Projekcie.

…………………………….dnia………………….2020r.
(miejscowość)

……..…………………………………………………….
(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

Załącznik Nr 5 do Regulaminu rekrutacji
i uczestnictwa w projekcie „Jeżdżę z głową”

USPRAWIEDLIWIENIE NIEOBECNOSCI NA ZAJĘCIACH
UCZESTNIKA PROJEKTU „JEŻDŻĘ Z GŁOWĄ”

Proszę o usprawiedliwienie nieobecności mojego dziecka ……………………………………………………….
(imię i nazwisko dziecka: uczestnika projektu)

Ucznia klasy ……………………………, Szkoły Podstawowej w …………………………………………………….…….
na zajęciach nauki jazdy na nartach w dniu ………………………………………………………………………………
w ramach projektu „JEŻDŻĘ Z GŁOWĄ”.

Nieobecność była spowodowana ……………………………………………………………………………………………..
(przyczyna nieobecności)

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

…………………………….dnia………………….2020r.
(miejscowość)

……..…………………………………………………….
(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

Załącznik Nr 6 do Regulaminu rekrutacji
i uczestnictwa w projekcie „Jeżdżę z głową”

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO UCZESTNIKA PROJEKTU „JEŻDŻĘ Z GŁOWĄ”
O REZYGNACJI DZIECKA Z UDZIAŁU W PROJEKCIE

Ja niżej podpisany ……………………………………………………………………………………………..…….………………
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)

oświadczam, iż rezygnuję z udziału mojego dziecka:
…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….
(imię i nazwisko dziecka: uczestnika projektu, nr PESEL)

w projekcie „JEŻDŻĘ Z GŁOWĄ” realizowanym w ramach zadania: zagospodarowanie czasu
wolnego dzieci i młodzieży, z powodu:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(przyczyna rezygnacji)

…………………………….dnia………………….2020r.
(miejscowość)

……..…………………………………………………….
(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

