
 
 

 

Załącznik nr 1 do REGULAMINU UDZIAŁU W PROJEKCIE „DZIEWCZĘCY ŁĄCZNIK” 
 

 
 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE “DZIĘWCZĘCY ŁĄCZNIK” 
 
 

Ja niżej podpisany/a  

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

zamieszkały/a  

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

zgłaszam udział mojego Dziecka w projekcie „Dziewczęcy łącznik”. 

 

I. Dane Dziecka: 

1. Imię i nazwisko:  

……………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Wiek, w chwili przystąpienia do Projektu (data urodzenia): 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Dane dotyczące szkoły, do której uczęszcza Dziecko: 

- nazwa szkoły:………………………………………………………………………………………………… 

- klasa:……………………………………………………………………………………………………………. 

- miejscowość:………………………………………………………………………………………………… 

4. Adres zamieszkania:  

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

5. Telefon kontaktowy do Rodzica/Opiekuna prawnego: 
 
 …..……………………………………............................................................................... 
 
6. Adres e-mail Rodzica/Opiekuna prawnego:  
 
……………………………………………………………………….…………………………………………….. 

  ………………………. 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 

II. Zobowiązuje się do udziału mojego Dziecka we wszystkich elementach Projektu tj.: 
- cyklu warsztatowym z zakresu kompetencji społecznych, 
- 4-dniowym wyjeździe edukacyjnym (30.04-03.05.2022),  
- realizacji inicjatyw społecznych. 
 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego Dziecka przez Podkarpackie Stowarzyszenie dla Aktywnych 
Rodzin z siedzibą w Sędziszowie Małopolskim ul. 3 Maja 9, 39-120 Sędziszów Małopolski, KRS: 0000578780 w celu realizacji 
Projektu „Dziewczęcy łącznik” oraz dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 
2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 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 
(RODO). 
 
Oświadczam, że: 
 

➢ dane zawarte w niniejszej Deklaracji uczestnictwa są zgodne z prawdą, 
➢ zapoznałam/em się z REGULAMINEM UDZIAŁU W PROJEKCIE oraz akceptuję jego warunki, 
➢ zostałem/am poinformowany/a o finansowaniu Projektu przez Islandię, Norwegię i Liechtenstein w ramach 

funduszy EOG i Funduszy Norweskich oraz zobowiązuję się do udzielenia przez moje Dziecko niezbędnych informacji 
dla celów monitoringu, kontroli i ewaluacji Projektu w trakcie i po zakończeniu udziału w Projekcie, 

➢ zobowiązuję się do udziału mojego Dziecka w badaniach ankietowych związanych z realizacją Projektu. 
➢ zobowiązuję się do zachowania przez moje Dziecko w poufności wszelkich informacji uzyskanych poprzez jego udział 

w Projekcie, w szczególności danych osobowych innych uczestników. 
 
 
 
 
 
 …….…………………………………………     ………………………………………… 
 miejscowość, data          czytelny podpis Rodzica /Opiekuna prawnego
            
 

 


