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Załącznik nr 1 do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w 5 Ośrodkach 

Wychowania Przedszkolnego w ramach projektu pt.: „Wychowanie 

Przedszkolne u Świętego Mikołaja” nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-024/18 

dofinansowanego ze środków RPO WP 2014-2020, Oś priorytetowa IX 

Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Rozwój edukacji 

przedszkolnej.  

 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA 

w projekcie pt.: ,, Wychowanie Przedszkolne u Świętego Mikołaja”  

nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-024/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,  

Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej. 

 

I. Dane personalne dziecka: 

Imiona dziecka: ………………………………….….……………………………….……..…… 

Nazwisko: ………….………………………….………..………………….…………………… 

Data urodzenia: …………………/………..…/………….. PESEL: …………………………… 

Miejsce urodzenia: …….……………………………..……………..…..………..…………….. 

Obywatelstwo: …………………….……………………..…………..……….…..………..…… 

Miejsce stałego zamieszkania (adres): …………………………………..……………………… 

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

 

II. Dane o rodzicach/prawnych opiekunach 

Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych : .……………………………………… 

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

Telefon kontaktowy: .……………………………………………………………………....……  

 

III. Informacje o dziecku: 

 

Czy dziecko potrafi samodzielnie się ubrać?                                                         TAK      NIE* 

Czy dziecko sygnalizuje potrzebę fizjologiczną?   TAK NIE* 

Czy dziecko samodzielnie pije z kubka i prawidłowo trzyma sztućce ?   TAK NIE* 

Czy dziecko choruje na stałe choroby/jest alergikiem?   TAK NIE 

Czy dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności ?                                      TAK      NIE 

Czy dziecko posiada opinię z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej?              TAK      NIE   

* właściwe zakreślić 
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IV. Oświadczenia 

 

Oświadczam, że:  

 wyrażam zgodę i deklaruję wolę uczestnictwa mojego dziecka w projekcie pt.   

,,Wychowanie Przedszkolne u Świętego Mikołaja” w ramach Regionalnego Programu     

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie  9.1 Rozwój 

edukacji   przedszkolnej; 

 zapoznałem/am się z Regulaminem Rekrutacji i Uczestnictwa w projekcie i akceptuję 

jego treść oraz zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nich zapisów; 

 podane przeze mnie dane w „Deklaracji uczestnictwa” w projekcie odpowiadają 

stanowi faktycznemu i są zgodne z prawdą oraz znane mi są wszelkie konsekwencje 

prawne i odpowiedzialność za składanie oświadczeń niezgodnych z  prawdą; 

 wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie, wykorzystanie danych, w celach 

związanych z rekrutacja oraz realizacją projektu pt. ,,Wychowanie Przedszkolne u 

Świętego Mikołaja”, procesem  rekrutacji i pobytem w OWP, danych osobowych 

dziecka oraz naszych, jako prawnych opiekunów dziecka, zgodnie - art. 6 ust.1 lit. c  

Rozporządzenia 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 (Dz.U.UE.L.2016.119.1); 

 wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody na przetwarzanie wizerunku uczestnika projektu 

do celów związanych z promocją projektu. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, 

że fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas zajęć mogą być zamieszczone na 

stronie internetowej beneficjenta oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych. 

 
 właściwe zakreślić 

  Adamówka, dnia 

             ……………………………………….. 
                               miejscowość, data  

 

 

…………………………….………………….. 

                                                                              (czytelny podpis rodziców/prawych opiekunów) 

 
 

 

 

 


