
 
 

 
………………………………………………… 

            Data wpływu, podpis osoby przyjmującej formularz: 
 

Załącznik nr 1/P2 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DZIECKA 

Projekt wspófinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego  na lata 2014-2020 

12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje 12.1 Edukacja przedszkolna 

Tytuł projektu: SUPER PRZEDSZKOLAK. Zajęcia terapeutyczno-rozwojowe dla dzieci w wieku przedszkolnym 

Beneficjent: TAWA Taurogiński Waldemar, 22-100 Chełm, ul. Krzywa 41/3 

Partner 1: Powiat Chełmski/ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dorohusku, 22-175 Dorohusk, ul. Graniczna 1 

Partner 2: Stowarzyszenie „Pod Zieloną Koniczynką”  w Rudzie-Hucie, 22-110 Ruda-Huta, ul. Stanisława Wójtowicza 9 

Nr umowy RPLU.12.01.00-06-0046/181 

 

 

Dane osobowe 

Dziecka 

Imię  

Nazwisko  

Płeć  Kobieta      Mężczyzna 

Data i miejsce urodzenia  

Pesel            

Miejsce 

zamieszkania 

Dziecka 

Ulica, numer domu i lokalu  

Kod pocztowy, miejscowość  

Województwo  

Powiat  

Dane Rodziców/ 

Opiekunów 

prawnych 

Rodzaj pokrewieństwa  Matka         Opiekunka prawna 

Imię  

Nazwisko  

Ulica, numer domu i lokalu  

Kod pocztowy, miejscowość  

Województwo  

Powiat  

Telefon rodzica/opiekuna prawnego  

Adres poczty elektronicznej (e-mail)   

Dane Rodziców/ Rodzaj pokrewieństwa Ojciec      Opiekun prawny 

                                                           
Projekt współfinansowany w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020 z środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego 

 



Opiekunów 

prawnych 

Imię  

Nazwisko  

Ulica, numer domu i lokalu  

Kod pocztowy, miejscowość  

Województwo  

Powiat  

Telefon rodzica/opiekuna prawnego  

Adres poczty elektronicznej (e-mail)   

Dane dodatkowe Dziecko posiada orzeczenie PCPR 

o niepełnosprawności ** 
  TAK                         NIE 

Rodzaj niepełnosprawności 

 
 

Dziecko posiada orzeczenie PPP 

o potrzebie kształcenia specjalnego** 
 TAK                         NIE 

Dziecko z rodziny wielodzietnej (co 

najmniej 3 dzieci) 
 TAK                         NIE 

Rodzina dotknięta problemem 

bezrobocia 
 TAK                         NIE 

Rodzice/ Opiekunowie prawni 

zagrożeni wykluczeniem społecznym, 

np. na skutek problemu uzależnień 

  TAK                         NIE 

 
Preferowane wsparcie w ramach projektu (proszę zaznaczyć właściwe X) 

 

1.  

Zajęcia 

indywid

ualne  
 

Terapia ręki  2.  

Zajęcia 

grupowe 
 

Dogoterapia  

Konsultacje 

psychologiczne dla 

rodziców/prawnych 

opiekunów 

 Zajęcia ruchowe z elementami 

integracji sensorycznej 
 

Zajęcia logopedyczne 

metodą krakowską 
 Gimnastyka korekcyjno-

kompensacyjna 

 

  Wyjazdy edukacyjne  

 

 
 

Jednocześnie oświadczam, iż: 

1. Moje Dziecko spełnia kryterium kwalifikowalności uprawniające do udziału w Projekcie, tzn.: uczęszcza do Przedszkola 

Niepublicznego „Pod Zieloną Koniczynką” w Rudzie-Hucie. 

2. Zapoznałam/em się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie SUPER PRZESZKOLAK i w pełni go 

akceptuję. 

3. Przyjmuję do wiadomości, że wyżej wymienione dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu ewaluacji, kontroli, 

audytu oraz sprawozdawczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Lubelskiego 2014-2020 

(RPO WM). 

4. Oświadczam, że zostałem/zostałam poinformowany/a o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską w ramach 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego.   

5. Poinformowałem/am drugiego Rodzica/Opiekuna Prawnego o wyrażeniu mojej zgody na udział mojego Dziecka 

w niniejszym projekcie.  

 

 

…..................................................   …...................................................................... 
        Miejscowość, data         Czytelny podpis Rodzica/ Opiekuna Prawnego 

              

 
*Podanie wszystkich powyższych informacji jest niezbędne do rozpoczęcia formy wsparcia. Wyżej wymienione dane osobowe 

będą przetwarzane wyłącznie w celu ewaluacji, kontroli, audytu oraz sprawozdawczości w ramach projektu SUPER PRZED-

SZKOLAK. Zajęcia terapeutyczno-rozwojowe dla dzieci w wieku przedszkolnym 



realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 (RPO WM). 

** Wymagany załącznik w postaci właściwej kopii orzeczenia (oryginał do wglądu). 

 

 

OŚWIADCZENIE  KANDYDATA/KANDYDATKI 

 
Ja niżej podpisany/a oświadczam, że: 

 Deklaruję chęć udziału w projekcie pn. SUPER PRZEDSZKOLAK. Zajęcia terapeutyczno-rozwojowe dla 

dzieci w wieku przedszkolnym. 

 Wyrażam zgodę na prowadzenie wobec mojej osoby dalszego postępowania rekrutacyjnego, mającego na 

celu określić moje predyspozycje do udziału w Projekcie. 

 Zapoznałem/łam się z zasadami udziału w w/w projekcie zawartymi w Regulaminie rekrutacji 

i uczestnictwa w projekcie i zgodnie z wymogami jestem uprawniony/a do uczestnictwa w nim. Jednocześnie 

oświadczam, że akceptuję warunki Regulaminu. 

 Zostałem/am poinformowany/a, że Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Euro-

pejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków  budżetu państwa. 

 Zostałem/am poinformowany/a o możliwości odmowy podania danych wrażliwych (tj. osoby 

z niepełnosprawnościami, migranci, osoby obcego pochodzenia i mniejszości, osoby z innych grup w niekorzystnej 

sytuacji społecznej), z zastrzeżeniem, że odmowa podania informacji dotyczących danych wrażliwych w przypadku 

projektu skierowanego do grup charakteryzujących się przedmiotowymi cechami, skutkuje brakiem możliwości 

weryfikacji kwalifikowalności uczestnika oraz prowadzi do niezakwalifikowania się do udziału w projekcie. 

 W związku z kandydowaniem na Uczestnika/Uczestniczkę projektu pn. SUPER PRZEDSZKOLAK. Zajęcia 

terapeutyczno-rozwojowe dla dzieci w wieku przedszkolnym, realizowanego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie 

i przekazywanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu oraz wizerunku (zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz.U. z 2016 r., poz. 922 z późn. 

zm.), do celów związanych z realizacją i promocją projektu pn. SUPER PRZEDSZKOLAK. Zajęcia terapeutyczno-

rozwojowe dla dzieci w wieku przedszkolnym. 

Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 

1. wyżej wymienione dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu ewaluacji, kontroli, audytu oraz 

sprawozdawczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Lubelskiego 2014-

2020 (RPO WL). 

2. moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia i usług Projektu; 

3. moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom w celu ewaluacji, jak również w celu 

realizacji zadań związanych z monitoringiem i sprawozdawczością w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020; 

4. podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 

możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu; 

5. mam prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania; 

6. moja zgoda obejmuje również przetwarzanie ww. danych w przyszłości pod warunkiem, że nie zostanie 

zmieniony cel przetwarzania. 

Wyrażam zgodę na udział w badaniu ankietowym, które odbędzie się do 6 m-cy od dnia zakończenia 

udziału w Projekcie. 

 Jestem świadomy/a, iż złożenie Formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem 

do udziału w Projekcie. 

 Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego 

oświadczenia lub zatajenie prawdy, niniejszym oświadczam, że ww. dane są zgodne z prawdą. 

 
 
 

………..……………………………                                       …………….. ….………………………………………………………………… 
Miejscowość, data                                                                                 Czytelny podpis Rodzica/Opiekuna Prawnego os. niepełnoletniej 

 


