
                                                                
 

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego  

ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 - 2020 

 

 

ZGODA NA UCZESTNICTWO W PROJEKCIE „Akademia FAIR PLAY” 

Ja, niżej podpisany(a) 

/Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego/ 

                               

/Telefon kontaktowy/ 

 

wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w projekcie „Akademia Fair Play” realizowanego w 

ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014– 2020 przez ULKS Korzenna. 

 

/Imię i nazwisko dziecka/ 

 

/PESEL dziecka/ 

 

/Data urodzenia dziecka/ 

 

/Adres zamieszkania dziecka/ 

W ramach projektu uczestnicy zrealizują: treningi piłki nożnej, wyjazdy na mecze sparingowe i mecz pokazowy, 

sportowy obóz wyjazdowy, udział w pikniku sportowym, zakup indywidualnego sprzętu sportowego.  

Jednocześnie: 

I. Oświadczam, że moje dziecko spełnia kryteria formalne określone w projekcie (wstawić „X”):   

Dziecko zamieszkujące w gminie Korzenna    □ TAK             □ NIE 

Dziecko w wieku 10-16 lat    □ TAK             □ NIE 

II. Oświadczam, że moje dziecko zalicza się do następujących grup preferowanych w rekrutacji:   

Dziecko z rodziny korzystającej w 2018 r. ze świadczeń OPS w Korzennej     □ TAK             □ NIE 

Dziecko z rodziny wielodzietnej (3 i więcej dzieci)    □ TAK             □ NIE 

Dziecko płci żeńskiej  □ TAK             □ NIE 

 

Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz. U. Nr 88, poz. 

533 z późn. zm.) za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy, oświadczam, że dane zawarte w 

niniejszym formularzu są zgodne z prawdą,  zapoznałem/łam się z regulaminem rekrutacji do projektu i przyjmuję jego 

warunki bez zastrzeżeń. Wypełnienie zgodny na uczestnictwo w projekcie nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się do 

projektu, ostatecznej decyzji dokonuje komisja rekrutacyjna na podstawie kryteriów zawartych w regulaminie rekrutacji. 

Wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojego i mojego dziecka w formie drukowanej i elektronicznej na potrzeby działań 

projektowych, w szczególności promocji i informacji o projekcie. Nie będę wnosił/a żadnych roszczeń finansowych (obecnie 

i w przyszłości) związanych  z w/w publikacjami. Zobowiązuje się do dowozu mojego dziecka do/z miejsca organizacji form 

wsparcia lub wyrażam zgodę na jego samodzielne dotarcie do /z miejsca organizacji form wsparcia. Jestem świadomy/a, że 

koszt uczestnictwa w projekcie mojego dziecka współfinansowany jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności-Centrum 

Społeczeństwa Obywatelskiego, w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.  

Zg. z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. tzw. ,,RODO” 

wyrażam wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie i zbieranie podanych moich danych osobowych przez ULKS 

Korzenna w celu prawidłowej realizacji projektu pt. „Akademia Fair Play”. Jednocześnie oświadczam, że moja zgoda spełnia 

wszystkie warunki o których mowa w art. 7 RODO, tj. przysługuje mi możliwość jej wycofania w każdym czasie, zapytanie 

o zgodę zostało mi przedstawione w wyraźnej i zrozumiałej formie oraz poinformowano mnie o warunku możliwości jej 

rozliczalności (Regulamin rekrutacji do projektu). Zostałem również poinformowany o tym, że dane zbierane są przez ULKS 

Korzenna, o celu ich zbierania, dobrowolności podania, prawie wglądu i możliwości ich poprawiania, usunięcia, wniesienia 

sprzeciwu wobec takiego przetwarzania  oraz że dane te nie będą udostępniane nieupoważnionym do tego podmiotom. 
 

 

 

………….................            ………………………………… 
 miejscowość, data                                                               podpis rodzica/opiekuna prawnego 


