
 

 

Załącznik nr 4a  do Regulaminu 
 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE DLA OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ 
Wspólne dobro. 

 
Ja niżej podpisany(a): ................................................................................................................ 

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna)  

 

wyrażam zgodę na uczestnictwo  

...................................................................................................................  

(imię i nazwisko dziecka) 

 

W projekcie Wspólne dobro realizowanym przez Fundację Polska Rodzina w ramach 

poddziałania 11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze 

środowiskiem lokalnym - projekty konkursowe 

.............................................................................................................................  
(adres zamieszkania dziecka)  

telefon kontaktowy ...............................................  

nr PESEL dziecka ................................................................  

Oświadczam, że  

...................................................................................................................  

(imię i nazwisko dziecka)  

1. Oświadczam, że spełnia kryteria główne i kryteria pierwszeństwa zawarte  
w Regulaminie Projektu uprawniające do udziału w projekcie. 

2. Oświadczam, że został/a poinformowany/a, że Projekt jest współfinansowany ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a jego 
realizacja odbywa się w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. 

3. Zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu rekrutacji i udziału w Projekcie. 
4. Deklaruje uczestnictwo w całym cyklu wsparcia, tj. we wszystkich zadaniach, które 

zostaną dla mnie przewidziane w ramach projektu, równocześnie zobowiązuję się, że 
w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie niezwłocznie poinformuję o tym 
fakcie Organizatora Projektu. 

5. Zobowiązuje się do przestrzegania zasad i postanowień umowy uczestnictwa. 
6. Zobowiązuje się do systematycznego udziału w zajęciach. 



 

 

7. Zobowiązuje się wypełniania formularzy rekrutacyjnych, formularzy w których zawarte 
są moje dane osobowe, ankiet, testów oraz podpisywania list obecności  
i umów dostarczonych przez Realizatora Projektu. Mam świadomość, że dokumenty te 
posłużą Realizatorowi w procesie monitorowania, kontroli i ewaluacji niniejszego 
Projektu. 

8. Wyrażam zgodę na udział w badaniach ankietowych, prowadzonych przez 
Organizatora Projektu oraz podmioty zewnętrzne na zlecenie Instytucji Zarządzającej. 

9. Wyrażam zgodę na wykorzystywanie wizerunku dziecka do celów projektowych,  
w szczególności do promowania i upowszechniania Projektu na stronach 
internetowych, materiałach filmowych, publikacjach. 

10. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka przez Beneficjenta tj.: 
Fundację Polska Rodzina, ul. Wrocławska 2/2, 10-248 Olsztyn, oraz inne podmioty, 
które na zlecenie Beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu. Przetwarzanie moich 
danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa w art. 6 
ust. 1 lit. C oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 – dane osobowe są niezbędne do procesu rekrutacji. 

11. Oświadczam, że w terminie udziału w formach wsparcia w ramach niniejszego 
projektu, nie będzie korzystać z takiego samego zakresu wsparcia w tym samym 
okresie, w ramach innych projektów. 

12. Oświadczam, że dane są zgodne z prawdą oraz jestem świadomy odpowiedzialności za 
składanie nieprawdziwych oświadczeń. 

 
 
 
 
 
…………………………                                  ……………………………………………                             
Miejscowość i data                                                                                  Podpis rodzica/opiekuna  
 
 

 

 

 

 

 

 

 


