Stowarzyszenie Razem dla Wszystkich z siedzibą w Żulinie
Wypełnia przyjmujący kartę zgłoszenia

Karta zgłoszenia
do projektu

„Przyjazna świetlica II”

…………………….…………………… godz.…………………..
Data i godzina wpłynięcia karty

………………………………………………………..
Podpis składającego kartę

Dane dziecka*)

I.

Nazwisko i imię dziecka
Data urodzenia
Adres zamieszkania
*) – pola obowiązkowe

Dane rodzica/ów*)

II.

Nazwisko i imię
matki/ojca/prawnego opiekuna
Adres zamieszkania
Telefony kontaktowe
*) – pola obowiązkowe

III.

Dodatkowe ważne informacje dotyczące dziecka o których powinien
wiedzieć prowadzący zajęcia (stała choroba, uczulenia, zastrzeżenia, itp.)

........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
OŚWIADCZENIA RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 k.k. oświadczam, że powyższe dane są zgodne ze stanem
faktycznym.
Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Razem dla
Wszystkich z siedzibą w Żulinie dla potrzeb niezbędnych do realizacji zadań zgodnie z przepisami ustawy
z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 poz. 922 z późn. zm.)
Wyrażam zgodę na publikowanie zdjęć mojego Dziecka, wykonywanych podczas zajęć, na stronie internetowej
oraz innych materiałach promocyjnych Stowarzyszenia Razem dla Wszystkich z siedzibą w Żulinie.
Wyrażam zgodę na udział mojego Dziecka w zajęciach realizowanych w ramach projektu.
Oświadczam, że stan zdrowia dziecka umożliwia udział w zajęciach.
Jestem świadomy/a, że:
a) Uczestnik projektu zobowiązany jest do:
(1) regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach,
(2) zgłaszania i usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach-rodzic wyjaśnia przyczynę
nieobecności przed rozpoczęciem zajęć,
(3) wypełniania ankiet związanych z realizacją projektu i monitoringiem jego późniejszych
rezultatów,
(4) dbania o porządek i wszystkie powierzone mu materiały, gry i sprzęty.
b) Uczestnictwo w zajęciach będzie dokumentowane listą obecności w dzienniku zajęć uzupełnianą przez
prowadzącego na każdych zajęciach.
c) Nieusprawiedliwiona nieobecność na 3 zajęciach może skutkować skreśleniem z listy uczestników
projektu.
W związku z przystąpieniem dziecka do Projektu wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka.
Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem projektu i akceptuje wszystkie jego postanowienia.

Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

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

Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

