
 

 
 

  

 

 Projekt jest współfinansowany przez UE ze  środków EFS  oraz 

budżetu państwa w ramach  RPO WSL na lata 2014-2020 

Poddziałanie 11.1.3 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości 

edukacji przedszkolnej  

Załącznik nr 2 do Umowy uczestnictwa 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„Specjalistyczny Punkt Przedszkolny Skarb ”o numerze WND-RPSL.11.01.03-24-00E2/20 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Poddziałania 11.1.3  Wzrost upowszechnienia 

wysokiej jakości edukacji przedszkolnej-konkurs 

Ja, niżej podpisana/y ........................................................................................... 

zgłaszam uczestnictwo mojego dziecka ………………………….w projekcie „Specjalistyczny Punkt 

Przedszkolny Skarb” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej-Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Poddziałania 

11.1.3  Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs  

Oświadczam, iż:  

1. Dobrowolnie deklaruję udział w w/w Projekcie. 

2. Zobowiązuję się przedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów, określonych w Regulaminie 

rekrutacji do Projektu oraz Umowie uczestnictwa w Projekcie.  

3. Zobowiązuję się do regularnej obecności dziecka w przedszkolu. 

4. Oświadczam, iż zostałam/em poinformowana/y, iż Projekt jest współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

5. Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem rekrutacji, akceptuję jego treść i zobowiązuję się 

do przestrzegania jego postanowień.  

6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych dziecka, 

zawartych w Formularzu zgłoszeniowym oraz Ankiecie z danymi do formularza PEFS, w celach 

realizacji Projektu oraz zbieranych do Podsystemu Monitorowania Europejskiego Funduszu 

Społecznego (PEFS) – zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 

2002 r. Nr 101, poz. 926. 

7. Oświadczam, że wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego i dziecka w celu realizacji oraz 

promocji Projektu oraz na nieodpłatne wykorzystanie tego wizerunku w całości  

i fragmentach w publikowanych materiałach zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83, z późn. zm).  

_____________________________      _____________________________  

Miejscowość, data           Czytelny podpis Uczestnika Projektu* 

 *W przypadku uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna. 


