
 

 
        

                                   Załącznik nr 2 

                                             do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa  

 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA DZIECKA W PROJEKCIE 

 

„Uczymy się bawiąc – rozwijanie kompetencji kluczowych  

w Przedszkolach Miejskich w Grajewie”  

 

 
Ja niżej podpisany/-a ........................................................................................................................... 

                        (imię i nazwisko składającego oświadczenie –rodzica/opiekuna prawnego dziecka)  

 

telefon kontaktowy ......................................adres e-mail : …..............................................................1 

 

będący/-a rodzicem/opiekunem prawnym dziecka, zwanego dalej „Uczestnikiem projektu”: 

 

DANE DZIECKA 

 

Imię (imiona) i nazwisko: ……….………………………………………………………………… 

 

PESEL:   

 

Adres zamieszkania :............................................................................................................................. 
(ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość) 

  

Wyrażam zgodę i deklaruję uczestnictwo mojego dziecka w projekcie pt.: „Uczymy się bawiąc – 

rozwijanie kompetencji kluczowych w Przedszkolach Miejskich w Grajewie” realizowanym na podstawie 

Umowy nr UDA-RPPD.03.01.01-20-0425/19-00 o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III: Kompetencje  

i kwalifikacje, Działania 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałania 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu 

do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.  

 

Jednocześnie oświadczam, że moje dziecko spełnia kryteria uczestnictwa w projekcie oraz zostało 

zakwalifikowane przez Komisję Rekrutacyjną na zajęcia dodatkowe rozwijające kompetencje matematyczne 

i informatyczne oraz właściwe postawy/umiejętności tj.: Kółko matematyczne z elementami kodowania  

i robotyki dla dzieci z Przedszkola Miejskiego Nr … w Grajewie.   

 

Pozostałe informacje dotyczące statusu Uczestnika projektu w chwili przystąpienia do projektu 

(informacje uzupełniające wynikające z Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego 

realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020): 2 

 

Osoba należąca do mniejszości narodowej  

lub etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia 

□ TAK                             □  NIE 

□ ODMOWA PODANIA INFORMACJI 

Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem  

z dostępu do mieszkań 
□ TAK                             □  NIE 

Osoba z niepełnosprawnościami 
□ TAK                             □  NIE 

□ ODMOWA PODANIA INFORMACJI 

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej 

 

□ TAK                             □  NIE 

□ ODMOWA PODANIA INFORMACJI 

 

 
1 Proszę podać przynajmniej jedną formę kontaktu. 
2 Proszę zaznaczyć poprzez postawienie znaku „X” we właściwej kratce. 

           



UWAGA! 

Beneficjent tj. Miasto Grajewo informuje, iż uczestnik projektu może odmówić podania danych wrażliwych 

tj. osoby z niepełnosprawnościami; migranci, osoby obcego pochodzenia i mniejszości; osoby z innych grup 

w niekorzystnej sytuacji społecznej poprzez zaznaczenie odpowiedzi „ODMOWA  PODANIA 

INFORMACJI”, jednakże ze względu na treść Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego 

realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 wydanych przez Minister Funduszy i Polityki 

Regionalnej informujemy iż: w sytuacji gdy uczestnik będący osobą fizyczną lub jego opiekun prawny nie 

udzieli informacji na temat ww. danych wrażliwych istnieje możliwość wprowadzenia niekompletnych  

w ww. zakresie danych uczestnika pod warunkiem udokumentowania przez beneficjenta, iż działania w celu 

zebrania przedmiotowych danych zostały podjęte.  

W związku z powyższym w przypadku odmowy podania danej/danych wrażliwej/-wych dot. 

uczestnika projektu rodzic/opiekun prawny składa oświadczenie, iż odmawia podania danych 

wrażliwych dotyczących statusu swojego dziecka. 

 

OŚWIADCZENIA: 

 

1. Zostałem/am poinformowany/a, że udział mojego dziecka w wybranej formie wsparcia, finansowany 

jest w ramach projektu pt.: „Uczymy się bawiąc – rozwijanie kompetencji kluczowych  

w Przedszkolach Miejskich w Grajewie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. 

2. Zapoznałem/am się z  Regulaminem  rekrutacji i uczestnictwa  w  projekcie pt.:„Uczymy się bawiąc 

– rozwijanie kompetencji kluczowych w Przedszkolach Miejskich w Grajewie”, akceptuję jego zapisy 

i zobowiązuję się do respektowania zawartych w nim postanowień. 

3. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o możliwości odmowy podania danych wrażliwych. 

4. Przyjmuję do wiadomości, że przerwanie udziału w Projekcie może nastąpić wyłącznie z ważnych 

powodów, o zaistnieniu których zobowiązuję się pisemnie poinformować bez zbędnej zwłoki 

Realizatora Projektu. 

5. Wyrażam zgodę na wykorzystanie materiałów z wizerunkiem mojego dziecka dla celów działań 

informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją Projektu oraz na nieodpłatne wykorzystanie 

tego wizerunku w całości i fragmentach w publikowanych materiałach m.in. na stronie www. 

przedszkola zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych  

(Dz.  U.  z  1994 Nr 24 poz.83 art. 81 z późn. zm.). 

6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka zawartych  

w niniejszej Deklaracji do celów związanych z realizacją projektu pt.: „Uczymy się bawiąc –

rozwijanie kompetencji kluczowych w Przedszkolach Miejskich w Grajewie”, zgodnie z ustawą  

z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000 z późn. zm.) 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).  

7. Świadomy/a  odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia zgodnie z art. 233  

ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88 poz. 553 ze zm.) oświadczam, 

że podane dane są zgodne z prawdą i stanem faktycznym. 

 

 

 

Grajewo, dnia…………………… ………….....................…………………………………………… 

         MIEJSCOWOŚĆ I DATA     CZYTELNY PODPIS RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA DZIECKA 

 

 


