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DEKLARACJA ACZESTNICTWA W PROJEKC IE
pn: ,,Razem mo2emy wigcej - utworzenie trzech placr6wek opiekurficzo-specjalistycznych w

Gminie Tomice"

Ja,nizej podpisana

OSwiadczamritez

Zwlasnej woli deklarujg udzial mojego dziecka w projekcie pt. ,,Razem mozemy wigcej -

utworzenie trzech plac6wek opiekuriczo- specj ali sty czny ch w Gminie To mice"

Zostalamlem poinformowana/y, ze projekt pt. ,,Razem mozemy wigcej - utworzeniettzech
plac6wek opiekuriczo-specjalistycznychw Gminie Tomice" jest realizowany w ramach

Re gionalne go Pro gramu Operacyj ne go Woj ew 6 dztw a Malopolskie go j est

*rp 61fi nunsowany przez Uni g Europej sk4 w ramach Europej skie go Funduszu Spoleczne go.

Zostalam/em poinformowana/y o prawie dostgpu do tresci swoich danych osobowych i
moj ego dziecka oraz ich poprawiania.

ZostaNamlem poinformowana/y iz odmowa podania danych osobowych moich i mojego

dziecka, oznaczabrak moZliwoSci uczestnictwa w proj ekcie.

Przyjmujg do wiadomoSci, ze zfoLenie formularza zgloszeniowego nie jest jednoznaczne z

przyjgciemmojego dziecka do udzialu w projekcie'

Zapoznalam/em sig z Regulaminem Projeklu oraz zobowiqzujg sig do systematycznego

i aktywnego udzialu mojego dzieckaw zajgciachprzewidzianych w ww. projekcie.

Zobowi4zujg sig do potwierdzania wlasnym podpisem odbioru wszelkich material6w,

wydanych mojemu dziecku w ramach realizacji projektu na ,,Kartach wydanych

materi al6w" pro wadzo ny ch pt zez Or ganizatora pr oj ektu.

8. Zobowiqzujg siE do wypetrniania ankiet i test6w zwrqzanych z realizaci4 projektu,

monitorowaniem osi4gnigtych rezultat6w.

9. Oswiadczam 2e ia i moje dziecko spetrniamy

do udzialu w ww. projekcie.
kryteria kwalifikowalnoSci, uprawniaj 4ce

10. Oswiadczam 2e dane zawarte w niniejszej Deklaracji uczestnictwa w projekcie sE zgodne

zprawdq.
ll. Zostalamlem uprzedzonaly o odpowiedzialnoSci wynikaj4cej za zloienie nieprawdziwego

o Swiadczenia lub zataj enia prawdy'

(data i miejscowo6d ) ( czytelny podpis rodzica /opiekuna) )

* niepotrzebne proszg skreSli6
projekt wspdlfin'ansowsny przez Unig Europejskq w ramach Europeiskiego Funduszu Spolecznego.
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