
 
Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności  

- Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego  
ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich  

NOWEFIO na lata 2021–2030 

 

  

 

 

 

ZGODA NA UCZESTNICTWO W PROJEKCIE  

„Ekologia – lepsze małe czyny, niż wielkie słowa”  
 

Ja, niżej podpisany(a) 

 

/Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego/ 

                               

/Telefon kontaktowy rodzica / opiekuna prawnego/ 

 

 

wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w projekcie „Ekologia – lepsze małe czyny, niż 

wielkie słowa” realizowanego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO 

na lata 2021 – 2030, 
 

 

/Imię i nazwisko dziecka/ 

 

/PESEL dziecka/ 

 

/Data urodzenia dziecka/ 

 

/Adres zamieszkania dziecka/ 

 

W ramach projektu moje dziecko będzie uczestniczyć w  30 godz. szkolnych lub 20 godz. szkolnych  

w wybranym rodzaju zajęć/warsztatów . 

  

Zgadzam się ponadto na udział mojego dziecka w akcji ekologicznej „Posprzątaj swój kawałek 

Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego” oraz w spotkaniu z osobą zajmującą się na co 

dzień ekologią.  

 

 

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

Dziecko zamieszkujące w gminie Ciężkowice    □ TAK             □ NIE 

Dziecko w wieku 6-15 lat    □ TAK             □ NIE 

 

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

Dziecko pochodzące z rodziny korzystającej z pomocy GOPS w Cieżkowicach 

(oprócz świadczenia 500+, w przypadku którego nie weryfikuje się dochodów 

rodziny) 

   □ TAK             □ NIE 

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

Dziecko nie uczestniczyło w żadnych cyklicznych zajęciach dodatkowych (stałe 

zajęcia pozalekcyjne, np. sportowe, muzyczne, teatralne, itp.)  
 □ TAK             □ NIE 
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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 zgody 

na uczestnictwo w projekcie nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się do projektu, ostatecznej 

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

 

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 Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz 

Inicjatyw Obywatelskich.  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 miejscowość, data                                              podpis rodzica/opiekuna prawnego 
 



 
Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności  

- Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego  
ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich  

NOWEFIO na lata 2021–2030 

 

  

 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Ja, niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i danych 

osobowych mojego dziecka ………………………………………….. dla potrzeb 

przeprowadzenia procesu rekrutacji, monitoringu, kontroli w ramach realizowanego projektu 

oraz przeprowadzanych na zlecenie NIW ewaluacji w projekcie pn. „Ekologia – lepsze małe 

czyny, niż wielkie słowa” realizowanego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw 

Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030, przez Bractwo Kurkowe oraz partnera 

projektu Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Ciężkowicach, ul. Rynek 1, 33-190 

Ciężkowice. 

Wyrażam zgodę na nieodpłatną 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. 

Zapoznałam/zapoznałem się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich 

danych i danych mojego dziecka oraz możliwości ich poprawienia (do wglądu w siedzibie 

Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciężkowicach, ul. Rynek 1, 33-190 Ciężkowice).  

Jestem świadoma/my, że wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest 

dobrowolna i może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez złożenie pisemnego lub 

ustnego oświadczenia. W każdej chwili mam możliwość dokonania zmiany bądź usunięcia 

moich danych i danych mojego dziecka. 

 
1.) Administratorem danych osobowych jest Bractwo Kurkowe w Ciężkowicach z siedzibą w Ciężkowicach, ul. 3-go Maja 

34, 33-190 Ciężkowice oraz partner projektu Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Ciężkowicach, ul. Rynek 1, 33-190 

Ciężkowice. 

2.) Dane przechowywane będą w siedzibie Bractwa Kurkowego w Ciężkowicach przez okres trwania projektu i po jego 

zakończeniu do czasu zakończenia okresu trwałości projektu (ul. 3-go Maja 34, 33-190 Ciężkowice). 

3.) Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest wyrażona zgoda. 

4.) Zebrane dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie: Narodowemu Instytutowi Wolności – Centrum 

Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego będącemu organizatorem projektu w ramach Programu Fundusz Inicjatyw 

Obywatelskich. 

 

 

 

 

………….................            ………………………………… 
 miejscowość, data                                                               podpis rodzica/opiekuna prawnego 
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OŚWIADCZENIE COVID-19 

 

Ja, niżej podpisany(a),  

 
/Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego/ 

                               

/Telefon kontaktowy rodzica / opiekuna prawnego/ 

 

 
 

/Imię i nazwisko dziecka/ 

 

/PESEL dziecka/ 

 

uczestnika PROJEKTU „Ekologia – lepsze małe czyny, niż wielkie słowa”  

 

1. Zostałem/łam poinformowany/na przez Bractwo Kurkowe w Ciężkowicach, że: 

 

1) Projekt realizowany będzie w siedzibie  Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej  

w  Ciężkowicach (Ratusz Ciężkowice) z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa, 

które będą dotyczyły w szczególności: 

a) ograniczonej liczby osób w miejscu odbywania się zajęć – maksymalnie 1 uczestnik na 4 

m2 powierzchni dostępnej dla uczestników danych zajęć + wychowawcy grupy, 

b) obowiązku zakrywania ust i nosa w pomieszczeniach Biblioteki, za wyjątkiem zajęć na 

wolnym powietrzu; 

c) obowiązku dezynfekcji rąk przed każdym wejściem i opuszczeniem obiektu; 

d) wszelkich innych działań, które będą zmierzały do zapewnienia bezpieczeństwa oraz 

minimalizacji ryzyka zakażenia COVID-19; a które mogą ulec zmianie/zostać doprecyzowane  

w zależności od brzmienia przepisów powszechnie obowiązujących, względnie zaleceń 

właściwych organów np. Państwowej Inspekcji Sanitarnej, jak również na skutek regulacji 

wprowadzonych przez organizatora półkolonii. 

 

2) Świadoma i dobrowolna decyzja o zapisaniu dziecka do udziału w Projekcie należy do 

każdego opiekuna prawnego uczestnika i nie zostaje odgórnie narzucona.  

 

3) Nie ma gwarancji, że udział w Projekcie nie spowoduje zwiększenia ryzyka zakażenia 

koronawirusem i wystąpienia choroby COVID-19. Rodzic/opiekun prawny uczestnika ma 

świadomość, że ryzyko takie istnieje i oświadcza, że z tego tytułu nie będzie rościł żadnych 

pretensji w stosunku do organizatora Projektu oraz Partnera.   

 

4) W czasie półkolonii mogą zdarzyć się sytuacje, kiedy zostanie naruszona reguła dystansu 

społecznego tj. w szczególności konieczność udzielenia uczestnikowi pierwszej pomocy 

przedmedycznej. W takich sytuacjach kontakt wychowawcy/instruktora (innej uprawnionej  

2 osoby) z uczestnikiem odbywać się będzie z zachowaniem wszelkich możliwych środków 

bezpieczeństwa. 
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2. Ponadto oświadczam, że: 

 

1) Uczestnik Projektu znajduje się w dobrej formie fizycznej, nie zaobserwowałem/łam u 

niego ani osób, w otoczeniu których przebywał/ła w ciągu ostatnich 14 dni żadnych objawów 

koronawirusa (w szczególności gorączki powyżej 37,5 °C, kaszlu, duszności itd.). 

 

Ponadto nie przebywał/ła w kwarantannie/izolacji, nie zamieszkiwał/ła z osobą przebywającą 

na kwarantannie. 

 

Zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić Bractwo Kurkowe o każdej zmianie 

okoliczności wskazanych w zdaniu pierwszym, a także rezygnacji z udziału w Projekcie 

w przypadku wystąpienia jakichkolwiek negatywnych objawów. 

 

2) Na wypadek zakażenia koronawirusem w toku półkolonii lub dojazdu na nie lub powrotu  

z nich nie będę wnosił/ła żadnych roszczeń wobec Bractwa Kurkowego w Ciężkowicach. 

 

3) Wyrażam zgodę na kontrolne sprawdzanie temperatury ciała mojego dziecka przez 

instruktora z użyciem bezdotykowego termometru.  

 

4) Przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę, na możliwość niedopuszczenia dziecka do 

zajęć przez instruktora/wychowawcę w drodze jednostronnej decyzji, w przypadku jeżeli 

zostaną zauważone jakiekolwiek objawy mogące mieć wpływ na okoliczności opisane  

w niniejszym Oświadczeniu, a także jeżeli kontrolne sprawdzanie temperatury ciała wykaże 

wartość powyżej 37,5 °C. 

 

5) Przyjmuję do wiadomości, iż ponoszę całkowitą odpowiedzialność za podanie 

nieprawdziwych informacji o stanie zdrowia mojego dziecka lub zatajenie przeciwskazań 

zdrowotnych uniemożliwiających mu bezpieczny udział w półkolonii.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

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

 
 


