
                                                                          

 

 

 

Deklaracja uczestnictwa w Projekcie – dla osób niepełnoletnich 
Tytuł Projektu: „Aktywnośd dla każdego - pływanie i aqua-aerobic, siatkówka, fitness-aerobic czy 

nordic walking - wybierz sam - edycja 2019.” 
         Ja(My), niżej podpisany(i), niniejszym oświadczam(y), że wyrażam(y) zgodę na uczestniczenie naszego dziecka                   

w Projekcie pn. „Aktywnośd dla każdego - pływanie i aqua-aerobic, siatkówka, fitness-aerobic czy nordic 

walking - wybierz sam - edycja 2019.” przewidzianym do realizacji przez Stowarzyszenia „Nasza Przyszłośd – 
Tarnawa” przy współpracy z Ministerstwa Sportu i Turystyki (MSiT) oraz Miastem i Gminą(MiG) Zagórz                      
w ramach zadania konkursowego ogłoszonego przez MSiT: „Sport dla Wszystkich – konkurs ofert 2019”                       
z zakresu Upowszechnianie sportu w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych. 
    Deklaruj(ę/emy) udział dziecka w zajęciach: ……………………………………………………(pływania, siatkówki, aerobiku - wybrad) 

         Oświadczam(y), że zapozna(łem/liśmy) się z regulaminem uczestnictwa w Projekcie. Moje/Nasze dziecko spełnia 

warunki kwalifikowalności uprawniające je do udziału w Projekcie. 

Ponadto oświadczam(y), że odpowiedzialnośd za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością jest mi/nam znana. 
 

Imię i nazwisko dziecka:  Pesel dziecka:  

Adres zamieszkania: 
 

 
Wiek na dzieo 
1.04.2019r. 

 

Telefony kontaktowe 
opiekunów:  

 Podpisy prawnych 
opiekunów: 

 
 

Data i miejscowośd  
Podpisy prawnych 
opiekunów: 

 

 

OŚWIADCZENIE PRAWNYCH OPIEKUNÓW UCZESTNIKA PROJEKTU 

       W związku z przystąpieniem do Projektu mojego/naszego dziecka pn. „Aktywnośd dla każdego - pływanie                       

i aqua-aerobic, siatkówka, fitness-aerobic czy nordic walking - wybierz sam - edycja 2019.”  oświadczam(y), 

że przyjmuj(ę/emy) do wiadomości, iż: 

1) Administratorem danych osobowych dziecka jest Stowarzyszenia „Nasza Przyszłośd – Tarnawa”, mające 

siedzibę Tarnawa Górna 69, 38-516 Tarnawa Dolna. 

2) Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych dziecka stanowi ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie 

danych osobowych – dane osobowe są niezbędne dla realizacji w/w Projektu. 

3) Dane osobowe mojego/naszego dziecka będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji 

Projektu, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Ministerstwa Sportu i Turystyki 

(MSiT) oraz w zakresie udzielonej dotacji przez MiG Zagórz. 

4) Podanie danych dziecka jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 

możliwości udziału w Projekcie. 

5) Zobowiązuj(ę/emy) się dostarczyd na miejsce zbiórki – zajęd dziecko, a następnie odebrad je po zajęciach w miejscu          

i czasie wyznaczonym każdorazowo przez Organizatora zajęd. 

6) Wyrażam(y)/Nie wyrażam(y) zgodę na samodzielny powrót mojego/naszego dziecka z miejsca zbiórki(zajęd). 

7) Upoważniam(y) do odbioru mojego dziecka: …………………………………………………………………………………………………………… 

8) Wyrażam(y) zgodę na wykorzystanie materiałów z wizerunkiem mojego/naszego dziecka (filmiki i zdjęcia  
z zajęd)  w celu  promocji projektu. 

9) Wyrażam zgodę na ewentualne pokrycie różnicy cen biletów wstępu na basen (uczestnicy nauki pływania) oraz nie 

przewidzianych w projekcie kosztów organizacyjnych i kosztów obsługi Projektu. 
 
 

      ……………………………………..….                                                                              ………………………………………………………..… 
                     (data i miejscowośd )                                                                                                                                          ( czytelny podpis rodziców/opiekunów)     

Zazanaczyć 

kolejność 

wyboru 

 

 

………….. 
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