DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

pn.: „Kolorowo i wesoło”
w ramach realizacji zadania publicznego Gminy Pakosławice w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży

Ja, niżej podpisana/y
(Imię i nazwisko rodzica/opiekuna)

Wyrażam zgodę na udział
mojego dziecka
(Imię i nazwisko dziecka)

urodzonego dnia
(Data urodzenia dziecka)
PESEL
(PESEL dziecka)

w projekcie pn. „Kolorowo i wesoło” realizowanego przez Stowarzyszenie „Wspólne Horyzonty” w okresie
od 27.06.2015 do 31.07.2015.
Dane kontaktowe rodzica/opiekuna:
1. Adres zamieszkania:
-

kod

miejscowość

miejscowość
numer
domu

numer mieszkania

telefon

Miejscowość

Data

Podpis rodzica/opiekuna

Oświadczenie

Ja, niżej podpisana/y
(Imię i nazwisko rodzica/opiekuna)

1. Dobrowolnie deklaruję udział mojego dziecka we wszystkich zaproponowanych formach
wsparcia, odbywających się w ramach Projektu;
2. Zapoznałam się z Zasadami uczestnictwa w projekcie i w pełni je akceptuję.
3. Zobowiązuję się do zapewnienia bezpieczeństwa mojego dziecka w drodze pomiędzy
miejscem wypoczynku a domem.
4. Wyrażam zgodę na pokrycie ewentualnych szkód materialnych wyrządzonych przez moje
dziecko w trakcie trwania projektu.
5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka zawartych w
deklaracji dla potrzeb niezbędnych do realizacji projektu i jego rozliczenia zgodnie z ustawą
z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926
z późn.zm. ).
6. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka dla potrzeb
niezbędnych do realizacji projektu i jego rozliczenia zgodnie z ustawą z dnia 4.02.1994r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.).

Inne istotne informacje, które rodzice / opiekunowie chcą przekazać organizatorowi projektu:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Miejscowość

Data

Podpis rodzica/opiekuna

ZASADY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PN.: „KOLOROWO I WESOŁO”

§1
1. Głównym celem projektu jest umożliwienie przez okres 1 miesiąca grupie 30 dzieci i młodzieży z Gminy
Pakosławice, spędzenia czasu wolnego w sposób zorganizowany, ciekawy, aktywny, bezpieczny
i pożyteczny dla siebie i innych.

§2
1. Projekt jest finansowany z budżetu Gminy Pakosławice.
2. Projekt jest realizowany w okresie od dnia 27 czerwca 2015 roku do dnia 31 lipca 2015 roku od
00
00
poniedziałku do piątku od godz. 9 do godz. 16 .
3. Udział Uczestnika Projektu w Projekcie jest bezpłatny.
4. Realizację Projektu koordynuje Stowarzyszenie „Wspólne Horyzonty”, Frączków 1B, 48-314 Pakosławice.

§3
1. Uczestnikiem projektu może być wyłącznie dziecko w wieku od 6 do 16 lat mieszkające w Gminie
Pakosławice.
2. Udział uczestnika w projekcie zgłaszany jest poprzez wypełnienie deklaracji uczestnictwa w projekcie
opracowanej przez Stowarzyszenie „Wspólne Horyzonty”.
3. Uczestnik Projektu w ramach Projektu weźmie udział w :
a/zajęciach na świetlicy
b/warsztatach kulinarnych
c/turnieju gier planszowych
d/pikniku rodzinnym
e/nocy indiańskiej
f/imprezie podsumowującej

§4
1. Uczestnik Projektu zobowiązuje się zapoznać z celami Projektu oraz udostępnić na potrzeby jego
realizacji dane osobowe.
2. Uczestnik Projektu zobowiązuje się:
a/regularnie i punktualnie uczęszczać na zajęcia,
c/zachować frekwencję na poziomie min. 80%,
d/podpisywać listy obecności,
e/aktywnie brać udział w projekcie.
3. Uczestnik Projektu chcący zrezygnować z udziału w projekcie zobowiązany jest złożyć pisemną
rezygnację i podać jej przyczyny.

