
 

„Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich” 

 
 

Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  

do projektu „Od edukacji do integracji” 

dofinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw 
Obywatelskich 2015 

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

data wpływu i podpis osoby przyjmującej 
 

Dane Wnioskodawcy – dziecka 

Nazwisko:  

Imię/Imiona 

Nr PESEL  
 

Data urodzenia:  

 Orzeczenie o niepełnosprawności  

       

Adres zamieszkania: 

Miejscowość  
 

Nr domu/nr lokalu 

Kod pocztowy, poczta 
 

Województwo 

Powiat 
 

Nr telefonu stacjonarnego 

Nr telefonu komórkowego 
 

Adres e-mail 

 
Ja, niżej podpisany(a), …........................................................................................................  
                                    (Imię i nazwisko składającego oświadczenie – rodzica/opiekuna 
prawnego)oświadczam, że jestem zainteresowany/a udziałem mojego dziecka 
 
………………………………………………………………………………………………… 

(Imię i nazwisko dziecka)  
w zajęciach: 
 

plastyczno-technicznych 
 teatralnych 
 fotograficznych 

 
 realizowanych w ramach projektu „Od edukacji do integracji” 

 



 

„Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich” 

 
 

Oświadczam, iż moje dziecko spełnia wymogi kwalifikacyjne związane z udziałem w zajęciach  
realizowanych w ramach projektu. 

 

Wyrażam zgodę oraz chęć udziału ………………………………………………………………………. 
                                                                                  (imię i nazwisko uczestnika) 
 w projekcie „Od edukacji do integracji” 
 

………………………………………………. 

Podpis Rodzica / prawnego opiekuna 
 

Ja niżej podpisany(a) oświadczam, że: 

Zapoznałem(łam) się z zasadami rekrutacji i udziału w ww. projekcie zawartymi  

w Regulaminie rekrutacji i akceptuję je. 

Zostałem poinformowany(na), że projekt jest dofinansowany ze środków Funduszu 

Inicjatyw Obywatelskich.  

Jestem świadom/świadoma**, iż złożenie Formularza Zgłoszeniowego nie jest 

równoznaczne z zakwalifikowaniem mojego dziecka do udziału w projekcie. 

Uprzedzony(a) o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, 

niniejszym oświadczam, że ww. dane są zgodne z prawdą. 

 

 

 

……………………………… 

Miejscowość, data 

………………………………..…………… 

czytelny podpis  beneficjenta ostatecznego 
lub/i rodzica/opiekuna prawnego  

 
 

  
- proszę zaznaczyć właściwe 

**niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji  

  

  

  

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych, przez 
administratora danych osobowych Samodzielne Koło Terenowe nr 152 Społecznego 
Towarzystwa Oświatowego w Tarnowie zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
(Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami),  
w celu realizacji projektu „ Od edukacji do integracji” oraz udostępniania danych do 
celów monitoringu, kontroli w ramach realizowanego projektu oraz przeprowadzonych 
na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Ewaluacji. Przyjmuję do 
wiadomości, że mam prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania. 
Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celu. Informacje te nie 
będą udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem upoważnionych na podstawie 
przepisów prawa.  

  
 

 

 

 

 

 

……………………………… 

Miejscowość, data 

………………………………..…………… 

czytelny podpis  Beneficjenta 
Ostatecznego lub/i rodzica/opiekuna 

prawnego 1 

 

 
 

1.W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby nieletniej oświadczenie powinno być podpisane zarówno przez daną osobę jak 

również przez jej prawnego opiekuna 
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Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „OD EDUKACJI DO INTEGRACJI” 
 

Ja, niżej podpisany(a)   .............................................................................................................. 
                                               (Imię i nazwisko składającego oświadczenie – rodzica/opiekuna prawnego) 
w imieniu córki/ syna*................................................................................................................    

(Imię i nazwisko dziecka) 

zam........................................................................................................................................ 
(adres zamieszkania dziecka : miejscowość, ulica, numer domu/mieszkania, kod) 

 
Telefon kontaktowy:     E-mail: 
...................................................................................................................................................... 
Nr PESEL:      Wiek: 
.................................................................................................................................................... 
1) Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w zajęciach ………………………… 
odbywających się poza godzinami zajęć lekcyjnych  w ramach projektu realizowanego przez 
Samodzielne Koło Terenowe nr 152 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Tarnowie 
„Od edukacji do integracji ” 
2) Moje dziecko spełnia wymogi kwalifikacyjne związane z udziałem w projekcie. 
a). posiada orzeczenie o niepełnosprawności i/lub orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego 
b). Wyrażam zgodę oraz chęć udziału …………………………………………………………... 
                                                                                                      (imię i nazwisko uczestnika)  
 w projekcie „ Od edukacji do integracji”. Zostałem poinformowany, iż dziecko uczestniczy w 
projekcie współfinansowanym przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. 
W związku z powyższym zobowiązuję się do systematycznego uczestnictwa mojego dziecka w 
zajęciach  organizowanych na terenie Społecznej Szkoły Podstawowej nr 2 i Gimnazjum STO w 
Tarnowie i brania udziału w badaniach dotyczących rezultatów projektu. Jestem świadoma/świadomy*, 
że obecność na zajęciach jest obowiązkowa.  Zobowiązuję się do poinformowania realizatora projektu  
z odpowiednim wyprzedzeniem o konieczności rezygnacji z udziału w projekcie mojego dziecka.  

……………………………… 

     Miejscowość, data 

………………………………..…………… 

czytelny podpis  Beneficjenta Ostatecznego 
lub/i rodzica/opiekuna prawnego 

*niepotrzebne skreślić 
Ponadto oświadczam, iż będę ponosić pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo swojego dziecka 
podczas dojazdu do miejsca oraz z miejsca odbywania zajęć. (Realizator projektu zapewnia transport 
uczniom z Ośrodka na zajęcia odbywające się w SSP nr 2 i Gim STO w Tarnowie)Uprzedzony o 
odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, niniejszym oświadczam, iż dane 
zawarte w deklaracji uczestnictwa mojego dziecka są zgodne z prawdą. 

……………………………… 

Miejscowość, data 

………………………………..…………… 

czytelny podpis  Beneficjenta Ostatecznego 
lub/i rodzica/opiekuna prawnego 

 


