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Załącznik nr 3a do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ORAZ OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU 

Ja, niżej podpisana/y : ………………………………………………………..………………. (imię i nazwisko) 

deklaruję udział mojego syna/ mojej córki ……………………………………………… (imię i nazwisko) 

w projekcie „Pracownia Kompetencji Kluczowych – gmina Sobótka stawia na edukację”, 

realizowanego przez Gminę Sobótka w ramach Poddziałania 10.2.2 „Zapewnienie równego 

dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT 

WrOF”, zwanego dalej projektem, w zajęciach: 

1. …………………………………………………………………………….. 

2. ………………………………………………………………………….. 

3. ………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko uczestnika: ………………………………………………………………………………………………. 

PESEL ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania …………………………………………………………………………………………………………… 

Nazwa szkoły …………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres szkoły ………………………………………………………………………………………………………………………. 

Czy dziecko ma specjalne potrzeby wynikające z niepełnosprawności? Jeśli tak, podać jakie  

……………………………………………………………………………………….. 

Do deklaracji dołączam1: 

- opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej*, 

- opinię pedagoga/ psychologa szkolnego* 

       

* - niepotrzebne skreślić 

 

                                                           
1
 Dotyczy zajęć logopedycznych, korekcyjno-kompensacyjnych, terapeutycznych, dołączenie dokumentów jest 

fakultatywne. 
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1. oświadczam, że przed wyrażeniem zgody na uczestnictwo w Projekcie zapoznałem/ 

łam się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie i akceptuję wszystkie 

jego warunki i postanowienia. 

2. Dane osobowe podane przeze mnie w związku z ubieganiem się o udział w Projekcie 

są prawdziwe. Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania realizatora 

Projektu o zmianie danych kontaktowych. 

3. Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń niezgodnych 

z prawdą (art. 233 § 1 Kodeksu Karnego, który brzmi: „Kto, składając zeznanie mające 

służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym 

na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze 

pozbawienia wolności do lat 3”) oświadczam, że podane przeze mnie informacje 

zawarte w dokumentach rekrutacyjnych są zgodne ze stanem faktycznym. 

4. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że Projekt jest współfinansowany 

przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

5. Wyrażam zgodę na udział w  badaniach ewaluacyjnych na potrzeby projektu. 

6. Wyrażam zgodę na publikację wizerunku w materiałach promocyjnych projektu 

i na stronie internetowej beneficjenta i szkoły. 

 

 

…………………………………………………………………………………. 

Data i czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego 

 


