
Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w projekcie „Aktywni Lokalnie”
realizowanym przez Fundację Rozwoju „Dobre Życie” w partnerstwie z Gminą Strzyżów i Gminą Wiśniowa

Imię i nazwisko dziecka

Adres zamieszkania dziecka

PESEL dziecka (potrzebny m.in. do 
ubezpieczenia)

Nazwa szkoły

Klasa

Numer legitymacji uczniowskiej

E-mail dziecka

Numer telefonu dziecka

Telefony kontaktowe do
rodziców/opiekunów prawnych

Informacje dotyczące udziału dziecka
(w szczególności o trudnościach z 
pełnym udziałem, czy specjalnych 
potrzebach)

Młodzież ze szkół w Strzyżowie i Wiśniowej w ramach projektu „Aktywni Lokalnie” pozna tajniki planowania
i realizacji twórczych inicjatyw lokalnych (filmów, zdjęć, przedstawień – do wyboru). Zajęcia będą prowadzone
angażującymi  i  atrakcyjnymi  metodami  przez  wykwalifikowanych  pedagogów  i  artystów.  Pobudzą  one
kreatywność,  pozwolą  odkryć  i  wykorzystać  zainteresowania  i  potencjał,  umożliwią  rozwój  kompetencji
społecznych takich jak  komunikacja  i  współpraca,  a  tym samym rozwiną wiedzę i  umiejętności  przydatne
w życiu i przyszłej pracy.
Udział  w  zajęciach  oraz  szkolenie  wyjazdowe  (transport,  noclegi  i  wyżywienie)  są  bezpłatne. Koszty  są
pokrywane  z  pozyskanego  przez  Fundację  grantu  z  programu  Fundusz  Inicjatyw  Obywatelskich.
Rodzice/opiekunowie  zapewnią  swoim  dzieciom  jedynie  dojazd  na  zajęcia  pozalekcyjne,  które  będą  się
odbywały w Strzyżowie (dla grup ze Strzyżowa) i Wiśniowej (dla grup z Wiśniowej)  w terminach uzgodnionych
w trakcie projektu (pomiędzy lipcem a listopadem 2016 roku) oraz na dwie debaty z mieszkańcami.
Liczba miejsc w projekcie jest ograniczona. O udziale decyduje kolejność wypełnienia i treść formularza ze
strony:  www.dobrezycie.org/  aktywni-lokalnie/mlodziez oraz  dostarczenie  do  sekretariatu  szkoły  niniejszej
zgody i innych wymaganych regulaminem dokumentów nie później niż 10 VI 2016 r., do godz. 13.00.
Potwierdzam poprawność wyżej wpisanych danych i wyrażam zgodę na:

• udział mojego dziecka w projekcie „Aktywni lokalnie” w okresie czerwiec-listopad 2016 roku.
• wykorzystanie zdjęć oraz nagrań video i audio zrobionych podczas projektu na stronie internetowej,

funpagu Fundacji  na  Facebooku i  youtubie  oraz  w materiałach  promujących statutową działalność
Fundacji oraz partnerów projektu, grantodawców i operatorów grantu.

• przetwarzanie  moich  i  mojego  dziecka  danych  osobowych  zawartych  w  niniejszym formularzu  na
potrzeby organizacji i prowadzenia zajęć i działalności statutowej Fundacji, zgodnie z ustawą z dnia
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 nr 133, poz. 883).

Projekt jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

________________________________ _________________________________
(czytelny podpis Uczestniczki/Uczestnika) (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

________________________________
(miejscowość i data)

http://www.dobrezycie.org/aktywni-lokalnie/mlodziez
http://www.dobrezycie.org/aktywni-lokalnie/mlodziez

