
Formularz zgłoszeniowy do projektu  „Nie jesteś sam” finansowanego z dotacji programu Aktywni
Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z funduszy EOG .

Realizowanego przez Stowarzyszenie Przy Dziupli w terminie 1.11.2021-30.10.2022

DANE OSOBOWE uczestnika
Nazwisko i imię / imiona Pesel: 

Data i miejsce urodzenia uczestnika

Adres zamieszkania uczestnika 

Telefon kontaktowy Adres MAIL

Nazwa instytucji do której uczęszcza (szkoła, ZAZ, WTZ, praca)

Rodzaj wsparcia
Treningi funkcjonowania w przestrzenii publicznej i 
społecznej
Warszaty destygmatyzacyjne
Warsztaty dla self-adwokatów

INFORMACJE O RODZICACH / PRAWNYCH OPIEKUNACH DZIECKA
Imiona i nazwiska rodziców 
(prawnych opiekunów)

Matki / prawnego opiekuna Ojca / prawnego opiekuna

Adresy zamieszkania

Telefony kontaktowe

ZOBOWIĄZANIA
Jako rodzic/opiekun prawny oświadczam, że zobowiązuję się do:
1. Zapoznania się i przestrzegania Regulaminu projektu i regulaminu zajęć 
2. Punktualnego odbierania dziecka z zajęć 
3. Współpracy z terapeutami prowadzącymi zajęcia



Oświadczenia

1. Oświadczam, że wszystkie dane przedstawione w karcie zapisu na zajęcia są prawdziwe. Jestem świadomy / świadoma
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń.

2. Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  zawartych  w  karcie  zapisu  dla  celów  związanych  
z procesem rekrutacji na zajęcia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

3. Wyrażam zgody udostępnianie wizerunku na stronie internetowej stowarzyszenia oraz wszystkich materiałach w związku z
działaniami internetowymi.

Wodzisław Śląski ………………………         ……………………………………………………………..              ……………………………………………………………..
                                                             czytelny podpis matki / prawnego opiekuna          czytelny podpis ojca / prawnego opiekuna

ZEZWOLENIE NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU UCZESTNIKA

§ 1

Oświadczam/y, że wyrażam/y zezwolenie na wykorzystywanie wizerunku...............................…………………….......  w ramach projektu  „Nie jesteś 
sam” finansowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z funduszy EOG realizowanego przez 
Stowarzyszenie Przy Dziupli w terminie 1.11.2021-30.10.202 

§ 2

Wyrażam/y  zezwolenie na wykorzystanie przez Stowarzyszenie Przy Dziupli  lub przez inne osoby na zlecenie Stowarzyszenia wizerunku 
mojego/naszego dziecka, w tym na obrót egzemplarzami, na których utrwalono ten wizerunek, oraz na zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi 
dostępnymi aktualnie technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie, także wraz z wizerunkami innych osób utrwalonymi 
w ramach realizacji działań projektowych, materiałach służących popularyzacji działań edukacyjnych prowadzonych przez  Stowarzyszenie Przy 
Dziupli poprzez rozpowszechnianie wizerunku w (podane poniżej pola eksploatacji są wyłącznie przykładowe):

a) mediach elektronicznych, w szczególności na stronach internetowych;

b) prasie;

c) broszurach, ulotkach, gazetkach itp.; w okresie do zakończenia  realizacji projektu

§ 3

Oświadczam/y, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszym Zezwoleniem nie narusza niczyich dóbr osobistych ani innych praw.

§ 4

Stowarzyszenie Przy Dziupli  może przenieść na inne podmioty prawo do korzystania z wizerunku na zasadach określonych 
w niniejszym Zezwoleniu, w celu promocji działań edukacyjnych prowadzonych przez Stowarzyszenie Przy Dziupli .

§ 5

Oświadczam, że niniejsze zezwolenie udzielam/y nieodpłatnie.

 ………………………………………………

……………………………………………....

(czytelny obojga podpis rodziców lub opiekunów prawnych)

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883) 
2. Ustawa o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83) 
3. Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93) 


